LÄNSMUSEERNAS SAMARBETSRÅD
Strategiska prioriteringar 2017-2020
Vision och verksamhetsidé
Länsmuseernas samarbetsråd är en nationell branschorganisation som för länsmuseernas
talan på̊ nationell nivå samt utgör partner i nationella samarbeten med motsvarande
organisationer inom musik och teater.
Länsmuseernas Samarbetsråd har till ändamål att tillvarata länsmuseernas gemensamma
intressen och att vara ett forum för regionala kulturpolitiker för utbyte av erfarenheter
och inspiration för utveckling. Vår verksamhetsidé är att:
Länsmuseernas samarbetsråd bevakar, analyserar och agerar för den regionala
museiverksamhetens bästa genom politisk påverkan
Länsmuseernas samarbetsråd använder sin enade röst för att stärka medlemmarnas
position. Samarbetsrådets vision är att:
Relevanta parter är eniga om länsmuseernas absoluta kvalitet och betydelse, så att
länsmuseernas behov alltid prioriteras i nationella och regionala budgetar.
I förhållande till andra museer har länsmuseerna en speciell roll och ett särskilt regionalt
ansvar för att förvalta och ge människor tillgång till sitt kulturarv. Länsmuseerna står
för såväl för långsiktigt regionalt kunskapsuppbyggande som för förmedling.
Tillsammans med sina samarbetspartners är länsmuseerna en viktig resurs för regional
utveckling i ett brett och hållbart perspektiv, samt en del av en kulturell infrastruktur
som täcker hela landet.

Mål 2017-20
- Senast om fem år har länsmuseerna full kostnadstäckning för löneutvecklingen.
- Museerna har en representant i Kulturrådets nationella samverkansråd.
- Regelbundna utbildningar för länsmuseernas styrelser vid varje ny mandatperiod.
- Regeringsbrevet till Kulturrådet tydliggör länsmuseerna som viktiga
samhällsinstitutioner.

Fokusområden
Samarbetsrådets tre viktigaste fokusområden de kommande fyra åren är
Samverkan – ekonomi – synliggörande:
1. Utveckla och förstärka länsmuseernas samverkan för att optimera de

samhälleliga effekterna/samhällsnyttan.
I dagens samhälle präglat av stora samhällsutmaningar och en snabb teknik- och
samhällsutveckling krävs omfattande utvecklingsarbeten. Genom samverkan kan
museerna gemensamt utveckla nya lösningar, nya projekt och nya system.
Samverkan ökar kvalitén, minskar kostnader och ökar effekterna.

2. Stärka länsmuseisektorns ekonomi

Arbeta för stärka förutsättningarna för en långsiktigt stabil finansiering. Landets
länsmuseer är till stor eller största del beroende av bidrag från kommuner,
landsting/regioner och staten. Samarbetsrådet kommer att verka för att
synliggöra den samhälleliga nyttan av länsmuseerna och därigenom öka
politikens vilja till finansiering. Samarbetsrådet vill vidare få till stånd ett rättvist
skattesystem där länsmuseerna idag är missgynnade, i jämförelse med andra
museer, vad gäller momsen. Länsmuseerna tar ett stort ansvar för att förvalta
vårt gemensamma kulturarv utan att få det stöd från staten som följer med detta.

3. Synliggöra länsmuseerna som Sveriges största museum

Länsmuseernas samarbetsråd kommer att på olika sätt i olika kampanjer, och för
olika viktiga målgrupper att framhäva länsmuseerna och den viktiga position de
har för invånarna. Utifrån tillgänglighet, professionalism och kvalité tar
länsmuseerna ett helhetsansvar för sina regioner eller län.

Samarbetsrådet upprättar årliga verksamhetsplaner för att konkretisera sina uppgifter.

