LÄNSMUSEERNÄS SÄMÄRBETSRÄD

Verksamhetsplan 2017
Länsmuseernas samarbetsråd består av medlemsmuseer som bedriver bred
kulturhistorisk verksamhet med regionalt uppdrag.
Länsmuseernas samarbetsråds verksamhetsidé:
Länsmuseernas samarbetsråd bevakar, analyserar och agerar för den regionala
museiverksamhetens bästa genom politisk påverkan.
Samarbetsrådet gör detta genom att:
- Utveckla och stärka kontakter med departement, myndigheter och
organisationer via uppvaktningar och remisser.
- Vara en arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.
- Identifiera, tydliggöra och informera kring relevanta samhällsprocesser.
- Förmedla den regionala museiverksamhetens behov till aktörer med ansvar
för museiområdet och speciellt arbeta för att stärka de regionala museernas
långsiktiga offentliga finansiering.
- Tydliggöra och sprida idén om museerna som arenor och kompetens och
resurscentra.
- Vara en resurs för den regionala museiverksamheten i samverkansmodellen
och arbetet med kulturplanerna.
- Utveckla strategiska samarbeten med Riksförbundet Sveriges Museer,
Länsmusikens samarbetsråd och Länsteatrarna i Sverige och Riksutställningar
och andra aktörer inom kulturområdet.

Aktiviteter 2017
Möten och sammanträden
Årsmötet äger rum i Södertälje den 25 april i samband med Museernas Vårmöte som
arrangeras av Riksförbundet Sveriges Museer 25-27 april. Höstmötet kommer att
arrangeras i samarbete med Upplandsmuseet den 18-19 oktober.
Styrelsen kommer att ha sex planerade sammanträden samt presidie- och
sekretariatsmöten vid behov.

Stärka den regionala infrastrukturen och utveckla strategiska allianser
Länsmuseernas Samarbetsråd kommer under 2017 att bevaka, analysera och via
lobbyverksamhet påverka kulturpolitiken för den regionala museiverksamhetens
bästa. Länsmuseernas Samarbetsråd skall, tillsammans med Regional musik i
Sverige och Länsteatrarna i Sverige, arbeta för att lyfta fram behovet av en stark
regional kulturell infrastruktur. Att tillsammans arbeta för att stärka finansieringen till
kulturen med en miljard kr – ”Kulturmiljarden” samt att planera en årligt kulturmässa
”Folk & kultur” med start februari 2018.
Fortsatt samverkan med Riksförbundet Sveriges Museer och Riksutställningar för att
stärka den regionala museiverksamheten. Länsmuseernas samarbetsråd är
representerat i Riksförbundet Sveriges museers styrelse.
Samarbetsrådet kommer att fortsätta utveckla samverkan med föreningen Sveriges
landsantikvarier i syfte att tillvarata de regionala museernas intressen.
Lobbying och opinionsbildning
Länsmuseernas Samarbetsråd planerar följande uppvaktningar 2017:
- Kulturdepartementet – länsmuseernas viktiga samhällsroll måste tydliggöras i
Kulturrådets regleringsbrev.
- Kulturrådet – de regionala museernas förväntning på KUR och vice versa.
- Riksantikvarieämbetet – Ämbetets nya roll inom museisektorn enligt
kulturarvspropositionen, kulturmiljövården och uppdragsverksamheten.
- SKL:s kulturberedning – informera om den regionala kulturverksamhet roll i
den regionala utvecklingen samt om Folk och kultur.
Övriga myndigheter efter behov.
Extern kommunikation
Samarbetsrådet kommer att följa riktlinjerna i den externa kommunikationsplanen,
Sveriges största museum, med de insatser som beskrivs där. Sveriges största
museum.
Strategisk plan 2017-20
Samarbetsrådet kommer att följa den nya strategiska planen med dess tre
fokusområden:
- Utveckla och förstärka länsmuseernas samverkan för att optimera de
samhälleliga effekterna/samhällsnyttan.
- Stärka länsmuseisektorns ekonomi
- Synliggöra länsmuseerna som Sveriges största museum

Länsmuseerna och skattefrågan
Länsmuseernas samarbetsråd kommer under 2017 att följa upp skattelagstiftningens
påverkan på länsmuseerna. Vad gäller museimomsen vill samarbetsrådet verka för
att länsmuseerna blir momspliktiga med 6 % utgående moms och därmed kan göra
avdrag. Samarbetsrådet vill också och undersöka synen på inkomstbeskattning av
bidrag och anslag. Idag hanteras detta olika för olika museer, beroende på
skattehandläggare. Samarbetsrådet vill arbeta för en likriktad syn, där museerna som
är stiftelser inte ses som inkomstskattepliktiga för den museala verksamheten.

Länsmuseernas uppdragsverksamhet
Länsmuseernas Samarbetsråd kommer under året fortsätt delta i diskussionerna
kring länsmuseernas uppdragsverksamhet mot bakgrund av den ändrade
kulturminneslagen, upphandlingsförfaranden, ökad konkurrens och länsövergripande
samarbeten. Viktigt är att tydliggöra de regionala museernas specifika betydelse som
långsiktiga regionala kunskapsbyggare och förmedlare. Samarbetsrådet vill verka för
en samsyn kring formerna för uppdragsverksamheten i syfte att stärka
länsmuseerna.
Revidering stadgar
Under året kommer en revidering av stadgarna att göras.
KFS
Länsmuseernas Samarbetsråd är adjungerade till Kfs:s styrelse och museerna har
också möjlighet att delta på Kfs-dagarna. Samarbetsrådet kommer att följa den
planerade sammanslagningen av Kfs med Pacta och bevaka länsmuseernas
intressen. Samarbetsrådet kommer också att verka för att aktivera museerna i denna
fråga.

Strategiska mål 2017-20
- Senast om fem år har länsmuseerna full kostnadstäckning för löneutvecklingen –
samarbetsrådet bevakar frågan, bl.a. kommer den planerade utbildningen av
regionala museipolitiker att stärka argumentationen för den regionala
museiverksamhetens betydelse.
- Museerna har en representant i Kulturrådets nationella samverkansråd –
Samarbetsrådet kommer att fortsätta arbetet med en representation för museerna i
Samverkansrådet.
- Museernas viktiga samhällsroll tydliggörs i regleringsbrevet till Kulturrådet Samarbetsrådet kommer att verka för att Kulturdepartementet lyfter fram
länsmuseerna i regleringsbrevet.
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