LÄNSMUSEERNÄS SÄMÄRBETSRÄD

Verksamhetsberättelse 2016
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 2016
Möten och sammanträden
Årsmötet ägde rum i Linköping den 19 april i samband med Museernas Vårmöte som
arrangerades av Riksförbundet Sveriges Museer 19-21 april. Höstmötet
arrangerades i samarbete med Blekinge länsmuseum den 26-27 oktober och hade
som tema Kulturarv och migration.
Styrelsen har haft sex sammanträden samt ett presidiemöte. Sekretariatet har haft
två möten. Delar av styrelsen har dessutom haft två arbetsmöten i samband med
framtagande av den externa kommunikationsplanen.

Lobbying och opinionsbildning
Länsmuseernas Samarbetsråd har genomfört följande uppvaktningar och möten
2016:
- Den 4/2 deltog Samarbetsrådet i en utvärdering av samverkansmodellen som
gjorts på uppdrag av Riksdagens kulturutskott.
-

De tre samarbetsråden träffade Kulturrådet, med den nya ordf. Cecilia
Steward-Hamilton, den 11/2 där de gemensamma satsningarna på Folk och
kultur-konferensen, kulturmiljarden och behovet av en nationell
kulturarvspolitik lyftes. Så även momsfrågan.

-

De tre samarbetsråden träffade även majoriteten i Riksdagens kulturutskott
den 11/2 där samma frågor diskuterades.

-

Kulturdepartementet och kulturministern uppvaktades tillsammans med
samverkansorganen för länsteatrarna och regionmusiken i mars där de
gemensamma frågorna kring konferensen Folk och kultur, kulturmiljarden och
statens engagemang i den regionala kulturen diskuterades. Kulturministern
uttryckte stort intresse kring frågorna och meddelade att det inte var aktuellt att
lägga in mer verksamhet i samverkansmodellen samt att Skapande skola bör
administreras av Kulturrådet.

-

Riksantikvarieämbetet uppvaktades den 6/9. Frågor som diskuterades var
bl.a. Ämbetets nya vision och länsmuseernas roll i denna, hoten mot
kulturmiljön, samverkansfrågor bl.a. med länsstyrelsernas kmv enheter,
minskade resurser/kompetenser i kulturmiljöarbetet.

-

Samma dag träffade Samarbetsrådet Riksutställningar där Riksutställningars
roll och samverkan med länsmuseerna diskuterades.

-

SKL:s kulturberedning uppvaktades den 15/12 tillsammans med
regionmusiken och länsteatrarna. Information om kulturmiljarden, Folk och
kultur samt behov av nationell kulturpolitik. Samtidigt informerades om
Samarbetsrådets kampanj – Sveriges största museum något som väckte stort
intresse.

-

Finansdepartementet har informerats om Samarbetsrådets syn på
museimomsen.

Stärka den regionala infrastrukturen och utveckla strategiska allianser
Länsmuseernas Samarbetsråd har under 2016 bevakat, analyserat och via
lobbyverksamhet påverkat kulturpolitiken för den regionala museiverksamhetens
bästa.
Länsmuseernas Samarbetsråd har, tillsammans med Regional musik i Sverige och
Länsteatrarna i Sverige, fördjupat samarbetet under året. Arbetet har präglats av den
gemensamma satsningen kring Kulturlyftet/ Kultur i hela landet. Under våren skrevs

en debattartikel på detta tema. En gemensam förening har bildats, kallad
”Kulturlyftet/ kultur i hela landet”. Syftet är att arbeta för att stärka finansieringen till
kulturen med en miljard kr – ”Kulturmiljarden”. Vidare planeras ett årligt kulturkonvent
”Folk och kultur” med start februari 2018. Genom föreningen har vi möjlighet att
gemensamt söka bidrag för projektet. Under sommaren stod det klart att KUR beviljat
en grundplåt om 500,0 tkr. Konventet genomförs i nära samarbete med Eskilstuna
kommun och Sörmlands läns landsting, som båda går in med betydande medel. För
projektet finns en styrgrupp, där LMSR är representerat av vice ordföranden Inga
Göransson. I september ägde en workshop med deltagare från de tre
organisationernas styrelser rum, vilken följs upp under våren 2017.
Genom gemensamma insatser har de tre samarbetsråden förmått staten att lägga de
ökade kostnaderna för regionmusiken utanför samverkansmodellen.
Samarbetsråden har haft ett flertal gemensamma möten samt har publicerat flera
debattartiklar i nationella och regionala medier.
Samarbetsrådet har fortsatt samverkat med Riksförbundet Sveriges Museer och för
att stärka den regionala museiverksamheten via sin representation i Riksförbundet
Sveriges museers styrelse.
Samarbetsrådet har i samverkan med föreningen Sveriges landsantikvarier
gemensamt planerat den nationella kampanjen med att bjuda in de regionala
riksdagsledamöterna, diskuterat Riksantikvarieämbetets visionsarbete och
länsmuseernas roll, museernas roll i integrationsarbetet, länsmuseernas ekonomiska
utveckling mm.
Utbildning museipolitiker
Utbildning av museipolitiker kommer att göras efter nyval i styrelserna 2018.
Extern kommunikation
För att stärka länsmuseernas ställning har en extern kommunikationsstrategi tagits
fram – Sveriges största museum (se bil). I denna har samarbetsrådet tydliggjort
länsmuseernas nationella och regional värde för samhället. Den externa
kommunikationsplanen pekar också ut de målgrupper som bedöms som strategiskt
viktiga.
Strategisk plan 2017-12
En ny strategisk fyraårsplan har arbetats fram under året.
Länsmuseernas ekonomiska situation
En arbetsgrupp ur Samarbetsrådet har under 2016 tillsammans med MUSAD
analyserat medlemsmuseernas ekonomiska situation med utgångspunkt i de
utredningar som gjorts bl.a. av Kulturrådet och Riksutställningar. En rapport togs fram
under sommaren.
Länsmuseernas roll i integrationen
Länsmuseerna spelar idag en viktig roll i integrationsverksamheten och har potential
att ytterligare utveckla denna del av verksamheten. En enkätundersökning om gjorda
och planerade insatser på länsmuseerna genomfördes under juni-augusti. Kulturarv

och integration blev också temat för höstmötet i oktober med föredrag och exempel
från länsmuseerna.
Länsmuseerna och regionfrågan
Samarbetsrådet har följt regionfrågans utveckling där det i dagsläget förefaller
tveksamt om en regionförstoring kommer att äga rum i närtid.
Länsmuseernas uppdragsverksamhet
Länsmuseernas Samarbetsråd tog i sitt möte med Riksantikvarieämbetet upp
länsmuseernas uppdragsverksamhet och länsmuseerna betydelse för regional
kunskapsuppbyggnad och förmedling. Viktigt för Samarbetsrådet att det finns en
samsyn kring uppdragsverksamhetens former som stärker länsmuseernas regionala
position.
KFS
Länsmuseernas Samarbetsråd är adjungerade till Kfs:s styrelse och har deltagit i
styrelsemöte samt i Kfs-dagarna. Samarbetsrådet har följt diskussionerna om en
sammanslagning mellan Pacta och Kfs under året. En medarbetarenkät genomfördes
tillsammans med Kfs under hösten. Endast åtta museer deltog.

Strategiska mål 2014-16
- Senast om fem år har länsmuseerna full kostnadstäckning för löneutvecklingen
Bidragen varierar på regional nivå och problem finns med statens låga uppräkning
av bidragen.
- Vid regionförstoringar skall inga länsmuseer avvecklats
I dagsläget förefaller en regionförstoring inte vara aktuell.
- Museerna har en representant i Kulturrådets nationella samverkansråd
I samband med kulturarvspropositionen aviseras en tydligare och utökad roll för
Riksantikvarieämbetet för museisektorn.
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