
Kulturutskottets betänkande 
1989/90:KrU21 
Anslag till kulturmiljö samt till museer 
och utställningar 

Sammanfattning 
Utskottet behandlar i detta betänkande de förslag som regeringen lagt 
fram i budgetpropositionen beträffande kulturmiljö samt museer och 
utställningar. 

Utskottet föreslår vissa ändringar i de förslag som lagts fram i 
propositionen på sätt som framgår av följande redovisning. 

Under anslaget till Centrala museer: Förvaltningskostnader föreslår 
utskottet att riksdagen skall göra ett uttalande som avser kostnaderna 
för bevakningen vid de centrala museerna. Under samma anslag före
slår utskottet vidare att riksdagen - utöver de av regeringen beräkna
de medlen till Nordiska museet - skall beräkna 350 000 kr. till en 
naturvetartjänst vid Julita. 

Under anslaget Centrala museer: Vissa kostnader för utställningar 
och samlingar m.m. föreslår regeringen att riksdagen skall anvisa 10 
milj.kr. till utveckling av centralmuseernas verksamhet. Utskottet till
styrker medelsanvisningen och anför synpunkter på frågan om hur 
medlen skall disponeras. 

Regeringen har föreslagit en ökning med 50 grundbelopp till regio
nala museer för nästa budgetår. Utskottet föreslår att riksdagen skall 
beräkna medel för bidrag till ytterligare 50 grundbelopp, dock först 
fr.o.m. den 1 januari 1990. Denna ökning - utöver regeringens förslag 
- av antalet grundbelopp medför en höjning av anslaget med 
2 267 000 kr. Vidare föreslår utskottet att statligt stöd skall lämnas till 
Helsingborgs museum fr.o.m. nästa budgetår för verksamheten vid 
Fredriksdals friluftsmuseum. Utskottet föreslår slutligen att riksdagen 
gör ett uttalande om grunderna för fördelningen av nya grundbelopp. 

Utskottet tillstyrker i övrigt regeringens förslag. 
Till betänkandet har fogats 33 reservationer, vilka avser dels storle

ken av medelsanvisningen till olika ändamål, dels frågan om antagande 
av en utvecklingsplan för arkitekturmuseet, frågan om kulturrådets 
uppgift att fördela medlen till de centrala museernas utveckling och 
frågan om grunderna för fördelningen av nya grundbelopp till de 
regionala museerna. 
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ATTONDE HUVUDTITELN 

Propositionen 
Regeringen har i proposition 1989/90: 100 bil. lO (utbildningsdeparte
mentet) under G. Kulturverksamhet m.m. avsnitten Kulturmiljövård 
samt Museer och utställningar 

dels under punkt G 27 (s. 381-383) föreslagit riksdagen att 
29. till Riksantikvarieämbetet: Förvaltningskostnader för budgetåret 

1990/91 anvisa ett förslagsanslag på 69 689 000 kr., 

dels under punkt G 28 (s. 383-384) föreslagit riksdagen att 
30. till Kulturmiljövård för budgetåret 1990/91 anvisa ett reserva

tionsanslag på 76 415 000 kr., 

dels under punkt G 29 (s. 385) föreslagit riksdagen att 
31. till Riksantikvarieämbetet: Uppdragsverksamhet för budgetåret 

1990/91 anvisa ett förslagsanslag på 1 000 kr., 

dels under punkt G 30 (s. 386-398) föreslagit riksdagen att 
32. anta det i propositionen framlagda förslaget till lag om ändring i 

lagen ( 1976: 1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom 
utbildningsdepartementets verksamhetsområde, 

33. godkänna det i propositic-nen framlagda förslaget till ny organi
sation för statens sjöhistoriska museum, 

34. godkänna vad i propositionen anförts i fråga om stöd till 
bevarande av kulturhistoriskt värdefulla segelfartyg, 

35. till Centrala museer: Förvaltningskostnader för budgetåret 
1990/91 anvisa ett förslagsanslag på 345 937 000 kr. samt 

36. berett riksdagen tilltälle att ta del av vad i propositionen anförts 
i fråga om gallring av museiföremål. 

dels under punkt G 31 (s. 399-402) föreslagit riksdagen att 
37. till Centrala museer: Vissa kostnader för utställningar och sam

lingar m.m. för budgetåret 1990/91 anvisa ett reservationsanslag på 
34 119 000 kr., 

dels under punkt G 32 (s. 402- 404) föreslagit riksdagen att 
38. till Bidrag till Skansen för budgetåret 1990/91 anvisa ett förslags

anslag på 14 140 000 kr., 

dels under punkt G 33 (s. 404-406) föreslagit riksdagen att 
39. till Bidrag till vissa mu:;eer för budgetåret 1990/91 anvisa ett 

anslag på 23 957 000 kr.. 

dels under punkt G 34 (s. 406--408) föreslagit riksdagen att 
40. till Bidrag till regionala museer för budgetåret 1990/91 anvisa ett 

förslagsanslag på SO 245 000 kr., 

dels under punkt G 35 (s. 408--409) föreslagit riksdagen att 
'H. till Riksutställningar för budgetåret 1990/91 anvisa ett reserva

tionsanslag på 25 833 000 kr., 
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dels under punkt G 36 (s. 409-410) föreslagit riksdagen att 
42. till Inköp av vissa kulturföremål för budgetåret 1990/91 anvisa 

ett förslagsanslag på I 00 000 kr. 

Motioner 
l 989/90:Kr205 av Jan Andersson och Bengt Silfverstrand (s) vari yrkas 
alt riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen 
anförts om behovet av statligt stöd till Fredriksdals friluftsmuseum. 

1989/90:Kr216 av Jan-Erik Wikström m.fl. (fp,m,c,vpk,mp) vari yrkas 
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen 
anförts om tilläggsanslag för bevakning av statens konstmuseer och 
övriga centralmuseer. 

l 989/90:Kr233 av Stina Gustavsson m.fl. (c,m,fp,mp) vari yrkas att 
riksdagen för budgetåret 1990/91 anslår 350 000 kr. till en naturvetar
tjänst vid Nordiska museet. 

l 989/90:Kr239 av Bertil Persson (m) vari yrkas att riksdagen begär att 
regeringen tillsätter en utredning kring Konstmuseet Arkiv för dekora
tiv konsts framtida ställning varvid en funktion som ansvarsmuseum 
för offentlig konst bör övervägas. 

l 989/90:Kr256 av Carl Bildt m.fl. (m) vari yrkas 
15. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i 

motionen anförts om ökat stöd till kulturhistoriskt värdefull bebyggel-
se, 

16. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i 
motionen anförts om ökat stöd till bekämpning av luftföroreningarnas 
skadeverkningar på kulturföremål. 

l 989/90:Kr257 av Bengt Westerberg m.fl. (fp) vari yrkas 
14. alt riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i 

motionen anförts om anslagsstrukturen för Centrala museer: Vissa 
kostnader för utställningar och samlingar m.m. (G 31), 

15. att riksdagen med hänvisning till vad i motionen anförts om 
Arbetets museum i Norrköping till Bidrag till vissa museer (G 33) för 
budgetåret 1990/91 anvisar 3 milj.kr. mindre än vad regeringen föresla
git, 

16. att riksdagen till Bidrag till vissa museer (G 33) för bidrag till 
Konstmuseet Arkiv för dekorativ konst i Lund för budgetåret 1990/91 
anvisar 500 000 kr. utöver vad regeringen föreslagit, 

17. att riksdagen till Bidrag till regionala museer (G 34) för budget
året 1990/91 anvisar 4 535 000 kr. utöver vad regeringen föreslagit, 

19. att riksdagen till Kulturmiljövård (G 28) för anslagsposten Vård 
av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse för budgetåret 1990/91 anvisar 
3 500 000 kr. utöver vad regeringen föreslagit. 
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l 989/90:Kr267 av Kristina SvenS;;on och Magnus Persson (s) vari yrkas 
1. att riksdagen som sin me:ning ger regeringen till känna vad 

motionen anförts om prioritering av stöd till de små länsmuseerna. 

l 989/90:Kr268 av Stina EliaS;Son m.fl. (c) vari yrkas att riksdagen 

beslutar att för budgetåret 1990/91 som bidrag till Nordiska museet 
anslå 5 000 000 kr. utöver vad n!geringen har föreslagit. 

l 989/90:Kr290 av lngrid Sundberg m.fl. (m) vari yrkas 
26. att riksdagen beslutar att öka anslaget för vård av kulturhisto

riskt värdefull bebyggelse med 3 000 000 kr., 
27. att riksdagen beslutar att öka anslaget för vård av kulturlandskap 

och fornlämningar med 2 000 000 kr., 
28. att riksdagen beslutar att öka anslaget för insatser mot luftförore

nings- och försurningsskador med 2 000 000 kr.. 
29. att riksdagen till Kulturmiljövård för budgetåret 1990/91 anvisar 

ett reservationsanslag av 83 415 000 kr .• 

30. att riksdagen beslutar att anslaget för inköp av konst till statens 
konstmuseer ökas med 4 milj.kr. i förhållande till regeringens förslag. 

31. att riksdagen beslutar att för utveckling av centralmuseernas 
verksamhet anvisa 12 milj.kr. utöver regeringens förslag, 

32. att riksdagen beslutar att anslagsposten på 22 milj.kr. för utveck
ling av centralmuseernas verksamhet fördelas i enlighet med vad som i 
motionen anförts, 

33. att riksdagen till Centrala museer: ViS;sa kostnader för utställ
ningar och samlingar m.m. för budgetåret 1990/91 anvisar ett reserva
tionsanslag av 50 119 000 kr., 

34. att riksdagen avslår regeringens förslag om bidrag till Stiftelsen 
Arbetets museum samt beslutar att till Bidrag till viS;sa museer för 
budgetåret 1990/91 anvisa ett anslag av 15 757 000 kr., 

35. att riksdagen till Riksutställningar för budgetåret 1990/91 anvisar 
ett reservationsanslag av 20 833 000 kr. 

l 989/90:Kr304 av Lars Werner m.fl. (vpk) vari yrkas att riksdagen till 
Nordiska museet för budgetåre1c 1990/91 anslår 5 000 000 kr. utöver 
vad regeringen har föreslagit. 

l 989/90:Kr305 av Maud Björncmalm och Kristina Svensson (s) vari 
yrka<; att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i 

motionen anförts om behovet av tillräckliga medel för att täcka de 
stall iga museernas faktiska bevakni ngskostnader. 

l 989/90:Kr306 av Kaj Nilsson (mp) vari yrkas 

1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att de 

nuvarande reglerna för regionmuseibidraget bör fortsätta att gälla. 
2. att riksdagen utöver de av regeringen föreslagna nya grundbelop

pen till länsmuseerna anslår ytterligare 5 623 000 kr., varav 38 
tilläggsbelopp till naturvårdstjänster vid länsmuseerna och 25 tilläggs

belopp för friluftsmuseiverksamhet vid länsmuseerna. 

l 989/90:Kr307 av Göthe Knutson och Gullan Lindblad (båda m) vari 
yrkas 
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1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att de små 
länsmuseerna, bl.a. Värmlands museum, prioriteras vid fördelning av 
nya grundbelopp, 

2. att riksdagen hos regeringen begär att en översyn görs av kulturrå
dets roll som berednings- och fördelningsorgan för utdelning av grund
beloppen så att gällande direktiv fullföljs, 

4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i 
motionen i övrigt anförts om stöd till länsmuseerna. 

1989/90:Kr308 av Lars Werner m.fl. (vpk) vari yrkas 
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att de 

nuvarande reglerna för regionmuseibidraget bör fortsätta att gälla samt 
att något krav på redovisning av verksamhetsplaner inte bör finnas, 

2. att riksdagen till länsmuseerna för budgetåret 1990/91 anslår 
4 263 000 kr. utöver vad regeringen föreslagit att användas för natur
vårdstjänster. 

I 989/90:Kr309 av Margareta Fogelberg m.fl. (fp) vari yrkas att riksda
gen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts 
om att nuvarande ovillkorade regler för bidrag till regionala museer 
skall fortsätta att gälla. 

1989/90:Kr3 IO av Ingela Mårtensson m.fl. (fp) vari yrkas 
2. att riksdagen till anslaget Bidrag till regionala museer (G 34) för 

budgetåret 1990/91 anvisar ett belopp som motsvarar ytterligare 20 
grundbelopp utöver vad regeringen föreslagit. 

l 989/90:Kr311 av Ulla Tillander och Ingbritt Irhammar (c) vari yrkas 
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen 
anförts om behovet av statligt stöd till Fredriksdals friluftsmuseum och 
botaniska trädgård i Helsingborg. 

l.989/90:Kr312 av Kaj Nilsson (mp) vari yrkas att riksdagen med 
hänvisning till vad i motionen anförts om Konstmuseet Arkiv för 
dekorativ konst i Lund till Bidrag till vissa museer (G 33) för budget
året 1990/91 anvisar 500 000 kr. utöver vad regeringen föreslagit. 

1989/90:Kr321 av Ulla Pettersson och Gunhild Bolander (s,c) vari 
yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i 
motionen anförts om det stora och akuta behovet av att underhållet av 
Visby ringmur och ruiner löses. 

1989/90:Kr338 av Jan Hyttring m.fl. (c) vari yrkas 
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i 

motionen anförts om ordning för fördelning av vissa medel för budget
året 1990/91 samt disposition av anslaget Bidrag till utvecklingsverk
samhet inom kulturområdet m.m. (G 2), särskilt delanslag 1 Till 

kulturrådets disposition, 
13. att riksdagen till Kulturmiljövård (G 28) anvisar 3 000 000 kr. 

utöver vad regeringen föreslagit att användas för insatser mot luftföro
renings- och försurningsskador. 
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14. att riksdagen till Kulturmiljövård (G 28) anvisar 5 000 000 kr. 
utöver vad regeringen föreslagit att användas för inventeringsverksam
het inför kommande infrastruktursatsningar enligt de riktlinjer som 
anges i motionen, 

15. att riksdagen till Centrala museer anvisar 2 000 000 kr. utöver 
vad regeringen föreslagit att am·ändas för att anordna vandringsutställ
ningar enligt de riktlinjer som anges i motionen, 

16. att riksdagen till Bidrag till vissa museer: Arbetets museum (G 
33, delanslag 1) anvisar 5 200 000 kr., 

17. att riksdagen till Bidrag till regionala museer (G 34) anvisar 
ytterligare 2 700 000 kr. att användas för inrättande av ytterligare 
grundbelopp i enlighet med vad som anges i motionen. 

Utskottet behandlar yrkande: 2 i vad avser anslaget G 2 i sitt 
betänkande l 989/90:Kr U 1 7. 

l 989/90:Kr349 av Stina Eliasson m.fl. (c) vari yrkas 
l. att riksdagen som sin mt:ning ger regeringen till känna vad 

motionen anförts om reglerna för regionmuseibidraget, 
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad 

motionen anförts om behovet a\ naturvårdstjänster vid länsmuseerna. 

l 989/90:Kr351 av Jan Hyttring (G) vari yrkas 
I. att riksdagen som sin mt:ning ger regeringen till känna vad 

motionen anförts om utbyggande av ett bergshistoriskt museum 
Värmland med placering i Lång'.lan. 

2. att riksdagen beslutar att Värmlands museum som ett led i detta 
arbete tillförs ytterligare fem grundbelopp för att utveckla denna 
verksamhet utöver dem som fördelas till den reguljära verksamheten. 

l 989/90:Kr354 av Margareta Fogelberg och Lola Björkquist (fp) vari 
yrkas att riksdagen till Kulturmiljövård (G 28), anslagsposten Vård av 
kulturhistoriskt värdefull beby1~else, för budgetåret 1990/91 anvisar 
3 500 000 kr. utöver vad regeringen föreslagit. 

l 989/90:Kr355 av Stina Gustavsson m.fl. (c) vari yrkas att riksdagen 
som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om 
anslag till Riksförbundet för hernbygdsvård. 

l 989/90:Kr366 av Charlotte Branting (fp) vari yrkas att riksdagen som 
sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om 

glasmuseet i Växjö. 
Motiveringen återfinns i motion I 989/90:A458. 

l989/90:Kr370 av h1ger Schörling m.fl. (mp) vari yrkas 
4. att riksdagen som sin mt:ning ger regeringen till känna vad i 

motionen anförts om anslag.sstrukturen för Bidrag till utvecklingsverk
samhet inom kulturområdet m.m. (G 2) och anslagsposten Centrala 
museer (G 31), 

14. att riksdagen till Kulturmiljövård (G 28) för budgetåret 1990/91 
anvisar 8 000 000 kr. utöver vad regeringen föreslagit. 
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15. att riksdagen till Centrala museer: Förvaltningskostnader (G 30). 
Segelfartyg i kulturminnesvården, för budgetåret 1990/91 anvisar 
1 500 000 kr. utöver vad regeringen föreslagit, 

16. att riksdagen till Bidrag till Centrala museer: Vissa kostnader för 
utställningar och samlingar m.m. (G 31), med hänvisning till vad i 
motionen anförts om Nordiska museet, för budgetåret 1990/91 anvisar 
2 000 000 kr. utöver vad regeringen föreslagit, 

17. att riksdagen anslår 350 000 kr. till en naturvetartjänst vid 
Nordiska museet, 

18. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att 
arkitekturmuseets utvecklingsplan Arkitekturmuseet inför 90-talet ac
cepteras som grund för museets fortsatta utveckling under första hälf
ten av 1990-talet, 

19. att riksdagen till arkitekturmuseet för budgetåret 1990/91 anslår 
411 000 kr. utöver vad regeringen föreslagit, 

20. att riksdagen till Bidrag till regionala museer (G 34) för budget
året 1990/91 anvisar 4 535 000 kr. utöver vad regeringen föreslagit. 

Utskottet behandlar yrkande 4 i vad avser anslaget G 2 i sitt 
betänkande l 989/90:KrU 17. 

l 989/90:Kr375 av Berndt Ekholm och Maj-Inger Klingvall (s) vari 
yrkas 

1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i 
motionen anförts om att av de i budgetpropositionen förordade 225 
nya grundbeloppen till länsmuseerna för de två närmaste budgetåren 
avsätts resurser som möjliggör att åtminstone en tjänst per länsmuseum 
kan inrättas med inriktning på natur- och miljövård under den närma
ste tvåårsperioden, 

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att för 
budgetåret 1990/91 bör en kraftig markering göras av natur- och 
miljövårdens betydelse för länsmuseerna, 

3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i 
motionen anförts om att ansvarsmuseerna till stöd för det regionala 
arbetet tillförs resurser från anslaget G 31. Centrala museer: Vissa 
kostnader för utställningar och samlingar m.m. 

1989/90:Kr516 av Ingrid Sundberg m.fl. (m) vari yrkas 
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad 

motionen anförts om museernas utåtriktade verksamhet. 
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Utskottet 
l 989/90:KrC2 l 

Riksantikvarieämbetet: Förvaltningskostnader (G 27) 

Utskottet tillstyrker regeringens förslag. 

Kulturmiljövård (G 28) 

Regeringens förslag till medelsanvisning framgår av nedanstående sam
manställning. 

I. Vård av kul turhi stor i skt värdcful I be bygge I se 
2. Vård m.m. av kulturlandskap och forn I ämn i ngar 
3. Information och utvccklingsverksamhet m.m. 
4. Insatser mot luftförorenings- och för sur-

ningsskador 
5. Engångsanvisning 

Swrrna 

1989/90 

38 240 000 
14 514 000 
4 302 000 

5 200 000 
1 743 000 

63 999 000 

Beräknad änd r i ng 
1990191 

Föredraganden 

+ 6 530 000 
+ 5 580 000 
+ \ 172 000 

+ 208 000 
1 074 000 

+ 12 416 000 

Regeringen föreslår således en medelsanvisning under anslaget om 
76 415 000 kr.. dvs. en ökning med 12 416 000 kr. Ökningen innefat
tar en förstärkning om sammanlagt 11 milj.kr. Denna bör enligt 
utbildningsministern ses som en uppföljning av den stegvisa höjningen 
av anslaget under budgetåren 1988/89 och 1989/90 med 18 resp. 16 
milj.kr. 

I inledningen till utbildningshuvudtiteln (bil. 10 s. 76- 77) anför 
utbildningsministern att begreppet aktiv kulturmiljövård representerar 
ett viktigt led i kulturmiljöarbetet och att det inte är möjligt att sätta 
insatserna för att vårda kulturarvet i motsatsställning till insatserna för 
att göra det levande. Av den föreslagna förstärkningen avser 5 milj.kr. 
vård och levandegörande av kulturmiljöer och kulturminnen. Medlen 
bör enligt ministerns mening ges till de projekt där förutsättningarna 
finns för ett fortsatt engagemang hos enskilda, kommuner och organi
sationer i uppgiften att levandegöra kulturmiljön. Medlen beräknas 
under anslagsposten Vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. 

I inledningsavsnittet (bil. 10 s. 77) anförs vidare att det finns ett 
fortsatt behov av att förstärka riksantikvarieämbetets basanslag för bl.a. 
vården av fornlämningar. Detta behov accentueras av att det inte 
längre är möjligt att utnyttja syssdsättningsmedel i samma utsträckning 
som förr. Utbildningsministern nämner i sammanhanget att en särskild 
översyn skall göras av förhållandet mellan kulturpolitiken och arbets
marknadspolitiken. Av förstärkningen föreslås 5 milj.kr. beräknas un
der anslagsposten Vård m.m. av kulturlandskap och fornlämningar. 

Under anslagsposten Insatser mot luftförorenings- och försurningsska
dor beräknas en uppräkning med 208 000 kr. till 5 200 000 kr. 

I ett antal motioner föreslås ökningar av anslaget till kulturmiljö
vård. 
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Medel utöver vad regeringen begärt bör enligt motion Kr256 (m) 
yrkande 15 beräknas för vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. 
Med hänvisning härtill begärs i motion Kr290 (m) yrkandena 26 och 
29 i motsvarande del att riksdagen beräknar ytterligare 3 milj.kr. för 
ändamålet. Enligt motionerna Kr257 (fp) yrkande 19 och Kr354 (fp) 
bör riksdagen för vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse anvisa 
3,5 milj.kr. mer än vad regeringen föreslagit. I motion Kr370 (mp) 
yrkande 14 i motsvarande del, slutligen, begärs 5 milj.kr. utöver 
propositionsförslaget. 

I motion Kr290 (m) yrkandena 27 och 29 i motsvarande del begärs 
en ökning med 2 milj.kr. utöver regeringens förslag till vård m.m. av 
kulturlandskap och fornlämningar. 

Medlen till insatser mot luftförorenings- och luftförsurningsskador 
bör ökas med 2 milj.kr. enligt motionerna Kr256 (m) yrkande 16 och 
Kr290 (m) yrkandena 28 och 29 i motsvarande del och med 3 milj.kr. 
enligt motionerna Kr338 (c) yrkande 13 och Kr370 (mp) yrkande 14 i 
motsvarande del. 

Utskottet uttalade vid föregående riksmöte i samband med höjning
en av byggnadsvårdsbidraget att en fortsatt uppräkning av bidraget 
måste ske. Vidare ansåg utskottet att en fortsatt ökning av resurserna 
för fornvårdsarbetet var önskvärd med tanke på att beredskapsarbetena 
minskat kraftigt. Det är därför enligt utskottets mening angeläget att 
tillföra båda dessa poster en förstärkning nästa budgetår. 

Utskottet anser att riksdagen vid medelsanvisningen bör bifalla den 
av regeringen föreslagna förstärkningen av anslagsposten för byggnads
vård med 5 milj.kr. och avstyrker därmed bifall till den ytterligare 
höjning som föreslås i motionerna Kr256 yrkande 15, Kr257 yrkande 
19, Kr290 yrkande 26 och 29, det senare yrkandet i motsvarande del, 
Kr354 samt Kr370 yrkande 14 i motsvarande del. 

Vidare föreslår utskottet att riksdagen med avslag på motion Kr290 
yrkande 27 och yrkande 29 i motsvarande del anvisar det belopp som 
regeringen föreslagit under posten Vård m.m. av kulturlandskap och 
fornlämningar, vilket således innefattar en förstärkning om 5 milj.kr. 

Utskottet noterar att regeringen under budgetåret 1990/91 avser att 
pröva handlingsprogrammet från 1987/88 mot luftföroreningar och 
försurning (prop. 1987/88: 104, bet. KrU21, rskr. 390 och prop. 
1987/88:85, bet. JoU23, rskr. 373). Denna prövning skall enligt budget
propositionen även innefatta effekterna på kulturminnen och kulturfö
remål (bil. 10 s. 76). Mot denna bakgrund kan utskottet acceptera 
regeringens förslag att bidraget under förevarande anslag till insatser 
mot luftförorenings- och försurningsskador räknas upp med endast 
208 000 kr. och således inte tillförs någon reell förstärkning nästa 
budgetår. I konsekvens därmed avstyrks motionerna Kr256 yrkande 16, 
Kr290 yrkandena 28 och 29, det senare yrkandet i motsvarande del, 
Kr338 yrkande 13 samt Kr370 yrkande 14 likaledes i motsvarande del. 

Utbildningsministern betonar värdet av de frivilliga insatserna för 
kulturmiljövården (bil. lO s. 77). Anslagsposten Information och ut
vecklingsverksamhet m.m. förstärks enligt propositionsförslaget med I 
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milj.kr. Riksantikvarieämbetet skall med de nya medlen kunna öka 
verksamhetsbidraget till Riksförbundet för hembygdsvård och Svenska 
föreningen för byggnadsvård samt finansiera vissa informationsinsatser 
i samverkan med Utbildningsradion. 

I motion Kr355 (c) hemställs att Riksförbundet för hembygdsvård 
nästa budgetår skall erhålla bidrag med det belopp det begärt och 
riksantikvarieämbetet tillstyrkt, nämligen l 140 000 kr. Motionärerna 
framhåller att hembygdsrörelsen är en viktig resurs inom kulturmiljö
vården. De erinrar också om att hembygdsrörelsen i kulturmiljöpropo
sitionen 1987/88:104 tillmättes en viktig roll när det gäller att bygga 
upp och förmedla kunskaper och information inom kulturmiljövår
den. 

Utskottet anser i likhet med motionärerna att hembygdsrörelsen är 
en betydelsefull faktor inom kulturmiljövården och för kulturmiljöin
formationen. I denna fråga råder inga delade meningar. Ett uttryck för 
denna uppskattning är utbildningsministerns förslag om en förstärk
ning av anslagsposten Information och utveckJingsverksamhet m.m. 
med l milj.kr. för att bl.a. verksamhetsbidraget till Riksförbundet för 
hembygdsvård och Svenska föreningen för byggnadsvård skall kunna 
ökas. 

Enligt utskottets uppfattning bör det - liksom hittills - ankomma 
på riksantikvarieämbetet att inom ramen för tillgängliga medel ge 
bidrag till bl.a. Riksförbundet för hembygdsvård. Utskottet kan inte 
förorda en mcdelsuppräkning utöver den i propositionen föreslagna. 
Motionen avstyrks därför. 

I motion Kr338 (c) hemställs om särskilda medel, 5 milj.kr., till 
inventering av fornlämningar m.m.. inför kommande satsningar på infra
struktur, såsom vägar, järnvägar m.m. (yrkande 14). Motionärerna 
anser att översiktliga inventeringar bör göras i ett så tidigt skede att 
fornminnesrika områden kan undvikas redan när dragningen av nya 
vägar, järnvägar m.m. börjar planeras. 

Utskottet vill med anledning av motionsyrkandet erinra om följande 
beträffande bestämmelserna i kulturminneslagen. Enligt 2 kap. 11 § 

lagen bör den som avser att uppföra en byggnad eller en anläggning 
eller genomföra ett annat arbetsföretag i god tid ta reda på om någon 
fast fornlämning kan beröras av företaget och i så fall snarast samråda 
med länsstyrelsen. Om det enligc länsstyrelsens beslut behöver göras en 
särskild utredning för att ta reda på om en fast fornlämning berörs av 
ett planerat arbetsföretag som innebär att större mark.område tas i 
anspråk skall kostnaden för denna särskilda utredning betalas av 
företagaren själv (2 kap. 11 §). Tillstånd skall ansökas hos länsstyrelsen 

om man vill rubba, ändra eller ta bort en fast fornlämning (2 kap. 
12 §). Innan länsstyrelsen prövar en sådan ansökan kan länsstyrelsen 
besluta om en arkeologisk förur,dersökning för att t.ex. ta reda på hur 
stor fornlämningen är och för att kunna bedöma vilka åtgärder som 
bör vidtas. Länsstyrelsen får som villkor för ett tillstånd att rubba, 
ändra eller ta bort fornlämning kräva en särskild undersökning för att 
dokumentera den eller särskilda åtgärder för att bevara den (2 kap. 
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13 §). Med vissa i lagen angivna undantag bekostar företagaren de 
undersökningar och åtgärder som behövs. Utskottet kan mot denna 
bakgrund inte tillstyrka att särskilda medel skall anvisas för undersök
ningar som behöver göras innan sådana byggnadsföretag sätts i gång 
som aktualiseras genom förslag i den numera avlämnade propositionen 
1989/90:88 om vissa näringspolitiska frågor. Kostnader i samband med 
dessa byggnadsföretag som föranleds av inventeringar, utredningar, 
undersökningar eller åtgärder beträffande fornlämningar m.m. bör 
bekostas på sätt som anges i kulturminneslagen. Med det anförda 
avstyrker utskottet motion Kr338 yrkande 14. 

Det finns enligt motion Kr32 l (s, c) ett stort och akut behov av 
underhåll av Visby ringmur och ruiner. Motionärerna anför att dessa 
byggnadsminnesmärken håller på att vittra sönder, bl.a. till följd av 
tidigare reparationer med cement. Det behövs en noggrann anaiys av 
behoven, ett program för restaureringen och medel - i ett första skede 
under fem år - för arbetet med att byta ut cementfogarna i ringmu
ren. Restaureringskostnaderna skulle enligt motionen komma att upp
gå till mellan 1,8 milj.kr. och 3 milj.kr. per år. Medel bör enligt 
motionärernas mening anvisas under anslagsposten Vård m.m. av 
kulturlandskap och fornlämningar. Som skäl för detta anför de att det 
hittills inte funnits utrymme för att låta medel till restaureringskostna
der utgå från anslagsposten Vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggel
se, vilken avser bl.a. vården av de fastigheter riksantikvarieämbetet 
förvaltar. 

Utskottet har i det föregående tillstyrkt att anslagsposten Vård av 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse förstärks nästa budgetår. I budget
propositionen motiveras förslaget om förstärkning med behovet av 
insatser för att levandegöra kulturarvet. Därvid nämns bl.a. vården av 
de fastigheter riksantikvarieämbetet förvaltar, bl.a. Visby ringmur. 
Även utskottet anser att de unika värden som Visby ringmur och 
ruiner representerar bör tas till vara som ett viktigt inslag i arbetet 
med att levandegöra kulturarvet, vilket bl.a. har stor betydelse för 
turismen. Utskottet förutsätter mot denna bakgrund att en insats för 
Visby ringmur kan påbörjas under nästa budgetår inom ramen för de 
medel som riksantikvarieämbetet kommer att disponera. Mot bak
grund av det anförda anser utskottet att någon särskild åtgärd med 
anledning av motion Kr321 inte är erforderlig. 

Riksantikvarieämbetet: Uppdragsverksamhet (G 29) 

Utskottet tillstyrker regeringens förslag. 

Centrala museer: Förvaltningskostnader (G 30) 

Under anlaget beräknas medel för de tio centrala museernas förvalt
ningskostnader. I enlighet med riksdagens beslut år 1987 (prop. 
1986/87:97, bet. KrU 21, rskr. 342) är fem av dem ansvarsmuseer inom 
sitt verksamhetsområde, nämligen statens historiska museer, statens 
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konstmuseer. naturhistoriska riksmuseet, folkens museum - etnogra
fiska samt Nordiska museet. Medel beräknas under särskilda anslags
poster för de tio museerna. 

De centrala museernas bevakningskostnader har sttg1t kraftigt under 
senare år. Före budgetåret 1989/90 beräknades bevakningskostnaderna 
under en särskild anlagspost för varje museum avseende lokalkostna
der. Denna anslagspost var förslagsvis betecknad. Fr.o.m. innevarande 
budgetår beräknas bevakningskostnaderna för varje museum under 
resp. museums förvaltningskostnadspost, vilken inte får överskridas. 
Utbildningsministern anmäler att museerna i sina anslagsframstälining
ar för budgetåret 1990/91 anfört att tillgängliga medel ligger långt 
under den faktiska utgiftsnivå wm museerna menar är ofrånkomlig 
om ett tillfredsställande skydd för samlingarna skall kunna upprätthål
las. 

Utbildningsministern konstaterar att eftersom museerna tidigare haft 
möjlighet att automatiskt öka b1~vakningskostnaderna har de inte be
hövt budgetera verksamheten utifrån ett krav på fullständig kostnads
täckning. 

Utbildningsministern erinrar om att museerna redan lått en för
stärkning på 5 milj.kr. för bevakningskostnaderna innevarande budget
år. Därutöver avses museerna fä överskrida anslaget med 5 milj.kr., 
som statens kulturråd skall få i uppdrag att fördela mellan museerna. 
Kulturrådet skall också få i uppdrag att följa museernas planering. 
dimensionering och kostnadstäckning av bevakningsfunktionen. 

För det kommande budgetåret föreslår utbildningsministern att an
slaget skall förstärkas med I 0 miJ;j.kr. för bevakning. Dessa medel avses 
fördelas på museerna av regeringen. Utbildningsministern framhåller 
att en höjd ambitionsnivå i vad gäller bevakning också måste bäras av 
besökarna på museerna. 

I två motioner, nämligen Kr216 (fp. m, c, vpk, mp) och Kr305 (s), 
uppmärksammas museernas behov av medel för bevakning. 

I motion Kr216 hävdas - med utgångspunkt i planering och 
verksamhet beträffande bevakning vid statens konstmuseer - att om 
medel från entreavgifterna skall användas till att täcka de ökande 
bevakningskostnaderna kommer detta att tä stora effekter på inköps
möjligheterna, produktionen av utställningar och öppethållandetider
na. Motionärerna anser att när kulturrådet prövat hur stora anslag de 
centrala museerna behöver för att kunna hålla en oförändrad bevak
ningsnivå bör regeringen återkomma till riksdagen med förslag om 
anslag på tilläggsstat för bevakning av de centrala museerna. 

Med exempel från naturhistoriska riksmuseets verksamhet anförs i 
motion Kr305 att otillräckliga medel för bevakning kommer att hindra 
en önskvärd ökad tillgänglighet hos museerna, exempelvis genom 
höjda entreavgifter och otillräckligt öppethållande. Riksdagen bör en
ligt motionen som sin mening ge regeringen till känna behovet av 
tillräckliga medel för museernas bevakningskostnader. 

Utskottet har inhämtat att resultatet av kulturrådets överväganden 
rörande museernas bevakningsfrågor och bevakningskostnader är av-
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sedd att redovisas i maj 1990. Denna prövning måste självfallet avse 
frågor om möjligheterna för museerna att genom olika åtgärder mins
ka kostnaderna för bevakningen med bibehållande av en rimlig nivå 
på denna och med hänsyn tagen till de ändrade förutsättningar för 
säkerheten som har uppstått under senare år. 

Utskottet anser att när kulturrådet. prövat frågan om planeringen, 
dimensioneringen och kostnadstäckningen av museernas bevaknings
funktion bör regeringen - om den finner detta nödvändigt för att 
upprätthålla en oförändrad bevakningsnivå - återkomma till riksda
gen med förslag om medel på tilläggsbudget. Detta bör riksdagen med 
bifall till motion Kr216 och med anledning av motion Kr305 som sin 
mening ge regeringen till känna. 

Utbildningsministern anför att Nordiska museet innevarande budgetår 
förväntas gå med ett betydande underskott. Utbildningsministern. som 
ser mycket allvarligt på uppkomna brister i de ekonomiska och 
administrativa rutinerna vid museet, framhåller att om åtgärder inte 
vidtas det finns risk för att museet inte kan uppfylla den viktiga rollen 
som ansvarsmuseum. En fullständig omorganisation håller dock på att 
genomföras och under medverkan av riksrevisionsverket skapas nya 
ekonomiadministrativa rutiner. En rekonstruktion av ekonomin måste 
enligt hans mening ske så att verksamhet kan bedrivas i rimlig 
omfattning. Därför föreslås en förstärkning nästa budgetår med 6,2 
milj.kr. Dessutom skall museet beviljas ett överskridande för inneva
rande budgetår på I 1.4 milj.kr. 

En ytterligare förstärkning på 5 milj.kr. begärs i motionerna Kr268 
(c) och Kr304 (vpk) i syfte att underlätta museets arbete med att 
förnya och utveckla verksamheten. Av samma skäl yrkas i motion 
Kr370 (mp) yrkande 16 en förstärkning utöver regeringens förslag med 
2 milj.kr. 

Inom Stiftelsen Nordiska museet finns en enhet bestående av Julita 
gård och museer. I motionerna Kr233 (c, m. fp, mp) och Kr370 (mp) 
yrkande 17 redovisas den ekologiska och naturvetenskapliga verksam
heten vid Julita. bl.a. arbetet med bevarande av äldre kulturväxter. För 
planering och start av ett långsiktigt program inom detta område 
behöver museet tillföras 350 000 kr. för en naturvetartjänst placerad 
vid Julita. 

Enligt utskottets mening är det mycket angeläget att Nordiska mu
seet nu ges möjligheter att bygga upp sin verksamhet på nytt, och 
särskilt viktigt är det att museet kan fortsätta arbetet med att utveckla 
uppgiften som ansvarsmuseum. Utskottet har därför inte något att 
erinra mot de åtgärder som anges i budgetpropositionen och de 
resurstillskott som regeringen föreslår. Utskottet avstyrker i konse
kvens därmed yrkandena i motionerna Kr268, Kr304 och Kr370 yr
kande 16 om ett resurstillskott utöver regeringens förslag. 

l.Jtskottet anser att det är väl motiverat att den planerade verksamhe
ten vid Julita inom det naturvetenskapliga området kan starta nästa 
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budgetår. Riksdagen bör därför vid medelsanvisningen beräkna 
350 000 kr. för en naturvetartjänst i enlighet med vad som yrkas i 
motionerna Kr233 och Kr370 yrkande 17. 

För arkitekturmuseet beräknas i budgetpropositionen en ökning av 
anslaget med 972 000 kr. till 3 611 000 kr, vilket innefattar en för
stärkning med 519 000 kr. Den plan för utvecklingen av museets 
verksamhet som presenterades ~1r 1988 utgör enligt utbildningsmini
sterns mening en god grund för museets fortsatta utveckling. Några 
utfästelser om framtida åtagande i enlighet med planen anser han dock 
inte bör göras. 

Arkitekturmuseets plan skall enligt motion Kr370 (mp) accepteras 
som grund för museets fortsatta utveckling under 1990-talet (yrkande 
18). Mot bakgrund av museets verksamhet under senare år inom bl.a. 
området planering av den fysiska miljön bör museet byggas ut årligen. 
För budgetåret 1990/91 föreslås en ökning av anslaget med 411 000 kr. 
utöver regeringens förslag (yrkande 19). 

Ett mera långsiktigt verksamhetsprogram kan ha stor betydelse både 
som underlag för den fortsatta planeringen inom ett museum och för 
diskussion och erfarenhetsutbyte mellan olika museer. Ett sådant pro
gram kan också användas för att i det årliga budgetarbetet presentera 
planer och prioriteringar. Krav på en långsiktig planering kommer att 
ställas i samband med att treåriga budgetperioder införs. Innan så sker 
bör emellertid riksdagen i allmiinhet ta ställning till utbyggnaden av 
verksamheten vid en institution i samband med det årliga budgetarbe
tet. Utskottet är således inte berett att föreslå riksdagen att nu fastställa 
en plan för den kommande utbyggnaden av verksamheten vid arkitek
turmuseet. Med hänvisning till oet anförda förslår utskottet att riksda
gen avslår yrkande 18 i motion Kr370. 

Utskottet anser att det är motiverat med en förstärkning av anslaget 
till arkitekturmuseet nästa budgetår men kan inte tillstyrka det belopp 
som föreslås i motionen. Riksdagen bör därför med avslag på motio
nens yrkande 19 vid medelsanvirningen beräkna medel i enlighet med 
regeringens förslag. 

Förslag till en ny organisation för statens sjöhistoriska museum läggs 
fram. Den innebär bl.a. att benämningen skall vara statens sjöhistoris
ka museer, som skall driva två museer, nämligen sjöhistoriska museet 
och Vasamuseet. Det senare föreslås utgöra en egen intäktsfinansierad 
resultatenhet. Utskottet tillstyrker förslaget om en ny organisation. 

I den mån det uppkommer överskott från Vasamuseet skall detta 
kunna användas för andra ändamål. Utbildningsministern anför att en 
viss del av överskottet skall kunna användas till bidrag till bevarande 
av kulturhistoriskt värdefulla segelfartyg. Riksdagen föreslås godkänna 
vad som anförts i denna fråga. 

I motion Kr370 (mp) framhålls att det är svårt att beräkna hur stort 
ett eventuellt överskott från Vasamuseet kan bli. Därför bör särskilda 
medel, nämligen I 500 000 kr., anvisas som bidrag till bevarandet av 
segelfartyg (yrkande 15) att användas till skrovreparationer. 
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På utskottets förslag beslöt riksdagen vid riksmötet 1986/87 att en 
konkret prövning skulle göras av vilka åtgärder som behövde vidtas 
beträffande bevarandet av kulturhistoriskt värdefulla fartyg, i första 
hand segelfartyg (bel. l 986/87:KrU2, rskr. 8). Del är enligt utskottets 
uppfattning värdefulll att ett förslag nu läggs fram om att använda 
överskott från Vasamuseet för stöd till bevarandet av kulturhistoriskt 
värdefulla segelfartyg. Utskottet anser att denna möjlighet bör prövas 
innan man överväger om särskilda medel bör anvisas för ändamålet. 
Därför bör riksdagen med avslag på motion Kr370 yrkande 15 godkän
na vad som förordats i propositionen i denna fråga. 

Utskottet tillstyrker all riksdagen antar del i propositionen framlagda 
förslaget till lag om ändring i lagen (1976: 1046) om överlämnande av 
förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsom
råde. 

Utskottet föreslår vidare att riksdagen lämnar utan erinran vad som 
anförts i propositionen i fråga om gallring av museiföremål. 

Centrala museer: Vissa kostnader för utställningar 
och samlingar m.m. (G 31) 

Under anslaget finns innevarande budgetår fyra anslagsposter som 
avser medel till statens konstmuseer. naturhistoriska riksmuseet, sta
tens musiksamlingar och statens sjöhistoriska museum. 

För det kommande budgetåret föreslås en uppräkning med 260 000 
kr. till totalt 4 063 000 kr. avseende anslagsposten Statens 
konstmuseer för utställningar och allmänkulturell verksamhet samt 
underhåll och ökande av samlingarna samt för inköp av konst av nu 
levande svenska konstnärer. 

En ökning av medlen för statens konstmuseers inköp av konst med 
4 milj.kr. föreslås i motion Kr290 (m) yrkandena 30 och 33 i motsva
rande del. 

Utskottet kan för sin del inte tillstyrka den uppräkning av anslaget 
till statens konstmuseers konstinköp som föreslås i motionen, varför 
riksdagen med avslag på motionen i motsvarande del vid medelsanvis
ningen bör beräkna 4 063 000 kr. i enlighet med förslaget i proposi
tionen. 

Under en ny anslagspost beräknar regeringen 10 milj.kr. för utveckling 
av centralmuseernas verksamhet. Av medlen har 2 milj.kr. omdispone
rats från anslaget Bidrag till utvecklingsverksamhet inom kulturområ
det m.m., medan 8 milj.kr. utgör en förstärkning. En särskild årlig 
utvecklingsresurs bör enligt utbildningsministern ställas till centralmu
seernas förfogande. För att samspelet mellan dem och de regionala 
museerna skall fungera väl krävs att centralmuseernas egen verksamhet 
har den kvalitet och de utvecklingsmöjligheter som förväntas, när det 
gäller institutioner i ledande ställning. De nya resurserna för utveck
ling bör inte användas för fasta åtaganden utan för verksamhet av 
projektkaraktär. Det bör enligt utbildningsministern finnas en möjlig-
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het att förändra medelsanvändningen från år till år. Av praktiska skäl 
förordas att statens kulturråd disponerar och fördelar medlen nästa 
budgetår. Det bör enligt utbildningsministern ankomma på kulturrådet 
att i anslutning till arbetet med anslagsframställningen för budgetåret 
1991192 pröva om det är lämpligt att resurserna disponeras av de fem 
ansvarsmuseerna, som i sin tur får fördela medel till övriga centralmu
seer inom sitt ansvarsområde el11!r utnyttja dem tillsammans med dessa 
museer. 

l ett antal motioner, nämligen Kr257 (fp) yrkande 14, Kr290 (m) 
yrkande 32, Kr338 (c) yrkande 2 i motsvarande del och Kr370 (mp) 
yrkande 4 i motsvarande del, ht:mställs att de nya medlen till utveck
ling vid centralmuseerna skall fördelas direkt av regeringen till mu
seerna att använda'> efter deras bedömning. Motionärerna anser således 
att medlen inte skall disponeras och fördelas av kulturrådet. 

Utskottet anser att det är moti·•crat att särskilda medel årligen avsätts 
för utveckling av de centrala museernas verksamhet, bl.a. med tanke 
på att ansvarsmuseernas samordnande och rådgivande funktion nu är 
under utveckling och att även övriga centrala museer kan förväntas 
möta en ökad efterfrågan på expertkunskaper. 

Utskottet anser att riksdagen beträffande utveck.lingsmedlen för nästa 
budgetår bör acceptera regeringens förslag att fördelningen skall ske 
genom kulturrådets försorg. Uts~ .. ottet förutsätter att kulturrådet och de 
centrala museerna tillsammans prövar om en annan fördelningsord
ning bör tillämpas fortsättningsvis. I propositionen nämns som exem
pel att medlen kan disponeras av ansvarsmuseerna och fördelas vidare 
av dem. Även andra fördelningsmodeller är tänkbara. Utskottet förut
sätter att regeringen i nästa års budgetproposition för riksdagen redovi
sar de överväganden som gjorts i frågan och lägger fram de förslag som 
dessa har lett fram till. Med del anförda avstyrker utskottet bifall till 
motionerna Kr257 yrkande 14, Kr290 yrkande 32, Kr338 yrkande 2 
och Kr370 yrkande 4, de båda si:;tnämnda motionsyrkandcna i motsva
rande del. 

De föreslagna medlen för utv·~ckling av centralmuseernas verksam
het bör enligt motion Kr290 (m) ökas med 12 milj.kr. till totalt 22 
milj.kr. (yrkande 31 och yrkande 33 i motsvarande del). De ökade 
medlen skall bl.a. användas till utveckling av kontakterna mellan 
museerna och omvärlden och till utveckling av marknadsföringen av 
museernas verksamhet. 

Utskottet föreslår att riksdagen anvisar del belopp, nämligen 10 
milj.kr., som regeringen föreslagit för utveckling av centralmuseernas 
verksamhet och avstyrk.er därmed bifall till motion Kr290 i vad avser 
en ökning av beloppet till 22 milj.kr. 

De centrala museernas riksöveq~ripande ansvar motiverar enligt mo
tion Kr338 (c) ett särskilt bidrc:.g om 2 milj.kr. till vandringsutställ
ningar (yrkande 15). Dessa medel bör omfördelas från anslaget Bidrag 
till utvecklingsverksamhet inom kulturområdet m.m. 
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Utskottet behandlar frågan om medelsanvisningen under anslaget 
Bidrag till utvecklingsverksamhet inom kulturområdet m.m. i betänk
ande t 989/90:KrU 17. 

Utskottet anser att det inte bör beräknas särskilda medel under 
förevarande anslag till vandringsutställningar anordnade av de centrala 
museerna. Dessa museer bör själva pröva om de medel de disponerar 
skall användas exempelvis för vandringsutställningar. Med det anförda 
avstyrker utskottet yrkande 15 i motion Kr338. 

I motion Kr375 (s) hemställs att ansvarsmuseerna skall tillföras medel 
till stöd för det regionala arbetet (yrkande 3). I motionen nämns det 
behov av stöd som finns hos vissa mindre, naturvetenskapliga museer 
knutna till universiteten. Dessa museer bör enligt motionärernas me
ning få bättre möjligheter att delta i den ekologiska kunskapssprid
ningen. Motsvarande behov finns även hos andra mindre, regionala 
eller lokala museer inom olika ämnesområden. 

Utskottet kan inte tillstyrka att riksdagen närmare bestämmer i 
vilken form de centrala museerna skall stödja andra museers arbete 
och utveckling. Utskottet erinrar om att särskilda medel anvisades vid 
riksmötet t 986/87 för utvecklingsverksamhet inom museiväsendet 
(prop. 1986/87:97, bet. KrU21, rskr. 342). Bland de projekt som 
påbörjats med dessa medel hör ett som rör ekologisk kunskapssprid
ni ng. Utskottet har i det föregående tillstyrkt att särskilda medel 
anvisas nästa budgetår för de centrala museernas utveckling. Därige
nom ökar dessa museers möjlighet att stödja andra museer, t.ex. inom 
det av motionärerna nämnda ämnesområdet. Utskottet avstyrker mo
tionen med hänvisning till det anförda. 

Bidrag till Skansen (G 32) 

Utskottet tillstyrker regeringens förslag. 

Bidrag till vissa museer (G 33) 

Anslaget Bidrag till vissa museer innefattar innevarande budgetår bi
drag till sju olika ändamål för vilka beräknas medel under särskilda 
ans lagsposter. 

Anslagsposten Arbetets museum uppgår innevarande budgetår till 5 
milj.kr. Utbildningsministern anför att sedan en överenskommelse 
träffats om dispositionsrätten till museifastigheten i Norrköping finns 
de formella förutsättningarna för att verksamheten skall kunna bedri
vas i enlighet med angiven målsättning. I syfte att ge museet även de 
ekonomiska förutsättningarna härför föreslås anslagsposten nästa bud
getår ökas till 8 200 000 kr. 

Enligt motion Kr290 (m) bör riksdagen inte anvisa medel till bidrag 
till Arbetets museum. Förevarande anslag bör därför minskas med 
8 200 000 kr. i förhållande till regeringens förslag (yrkande 34). En 
minskning av bidraget till museet med 3 milj.kr. i förhållande till 
regeringens förslag yrkas i motionerna Kr257 (fp) yrkande 15 och 

Kr338 (c) yrkande 16. 

2 Riksdugcn 1CJH9i90. 13 mm/. Nr 21 
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Utskottet anser att det är motiverat att Arbetets museum nästa 
budgetår erhåller de av regeringen förslagna medlen till verksamheten. 
Utskottet föreslår i enlighet härmed att riksdagen avslår motionsyrkan
dena. 

Konstmuseet Arkiv för dekorativ konst är en institution inom univer
sitetet i Lund som till största delen finansieras med universitetsmedel. 

I tre motioner, nämligen Kr239 (m), Kr257 (fp) yrkande 16 och 
Kr312 (mp), tas frågan upp om stöd under förevarande anslag till 
museet. I motionerna betonas detta museums unika verksamhet och 
samlingar. Motionärerna framhåller att museet har både ett stort 
vetenskapligt värde och stor betydelse för studerande och för konstin
tresserade. Motionärerna anser att formerna för det framtida statliga 
stödet bör prövas. I den förstniimnda motionen begärs en utredning i 
frågan, varvid även bör prövas möjligheten att ge museet ställning som 
ansvarsmuseum. I de två andra motionerna hemställs om ett bidrag 
under förevarande anslag på 500 000 kr. nästa budgetår i avvaktan på 
den i motionerna föreslagna prövningen av den framtida finansiering
en. 

Inom universitetet i Lund har diskussion förts i frågan om ett ändrat 
huvudmannaskap och en ändrad finansieringsform för Konstmuseet 
Arkiv för dekorativ konst. Diskussionerna har dock inte resulterat i 
något förslag i frågan från universitetets sida. Utskottet är bl.a. mot 
denna bakgrund inte berett att tillstyrka att riksdagen anvisar särskilda 
medel till museet för nästa budgetår under förevarande anslag. Utskot
tet avstyrker med hänvisning till det anförda motionerna Kr239, Kr257 
yrkande 16 och Kr3 l 2. 

Bidrag till regionala museer (G 34) 

Från anslaget utgår statsbidrag enligt förordningen ( 1977:547) om 
statsbidrag till regionala museer till regionalt verksamt museum som 
regeringen har förklarat berättigat till sådant bidrag. Statsbidrag utgår 
endast till museum som ock.så får bidrag från landstingskommun eller 
kommun. 

Statsbidrag utgår i form av bidrag till grundbelopp. Underlaget för 
beräkningen är det antal grundbelopp som varje år fastställs för 
museerna. Enligt beslut av regeringen är innevarande budgetår 26 
museer berättigade till bidrag. Antalet grundbelopp har för innevaran
de budgetår fastställts till 504. Grundbeloppet har preliminärt beräk
nats till 155 300 kr. Statens kulturråd fördelar grundbeloppen på de 
museer som regeringen har förklarat berättigade till statsbidrag. Bi
dragsunderlaget för varje museum motsvaras av de tilldelade grundbe
loppen. Statsbidrag utgår med :55 % av bidragsunderlaget. 

I inledningsavsnittet till utbildningshuvudtiteln erinrar utbildnings
ministern om att den statliga organisationen inom kulturmiljövården 
bygger på ett samspel mellan den centrala myndigheten riksantikvarie
ämbetet och den regionala nivån med länsmuseet och länsstyrelsen. 
Länsmuseerna har en nyckel~:tällning gentemot kommunerna. Dessa 
har det primära ansvaret för att ta till vara kulturvärdena i den yttre 
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miljön genom den fysiska riksplaneringen och tillämpningen av plan
och bygglagen samt naturresurslagen. I detta arbete deltar länsmuseet 
som specialistorgan (bil. 10 s. 55). Det finns ingen annan instans som 
kan ersätta länsmuseet om detta brister i kulturmiljöarbetet. Länsmu
seets deltagande i kulturmiljövården har alltsedan det nuvarande stats
bidragssystemet infördes varit ett grundläggande villkor för statsbidra
get till länsmuseerna. Villkoret har aldrig formaliserats, t.ex. genom att 
knytas till krav på en viss verksamhetsvolym. Utbildningsministern ser 
inte heller att ett sådant förfarande skulle kunna aktualiseras. Det vore 
olämpligt med tanke på att museerna är självständiga kulturinstitutio
ner och att kulturmiljövården är en integrerad del i museets övriga 
verksamhet (bil. 10 s. 71). 

I betänkandet (Os 1989:36) Kultur i hela landet har föreslagits att 
stödet till de regionala museerna skall ökas och att det i samband med 
ökningen skall ställas krav på att museerna utarbetar samlade verksam
hetsprogram där målen för de olika verksamhetgrenarna preciseras. 

Utbildningsministern anser att en kraftig allmän förstärkning av 
länsmuseistödet med 225 nya grundbelopp under de närmaste två 
budgetåren är motiverad. Eftersom förutsättningarna för statsbidrag 
har varit att de statliga bidragen motsvaras av satsningar från länsmu
seernas huvudmän anser utbildningsministern att tyngdpunkten i för
stärlrningen bör ligga på nästkommande budgetår för att ge huvudmän
nen tid för planering m.m. Därför föreslås att bidrag budgetåret 
1990/91 ges till 50 nya grundbelopp. Förslag avses läggas i nästa 
budgetproposition om bidrag till återstående 175 nya grundbelopp. Vid 
beräkningen av medelsbehovet för budgetåret 1990/91 har utbildnings
ministern utgått från ett grundbelopp på 164 900 kr., av vilket statsbi
drag utgår med 55 %_. 

Utskottet behandlar först frågor som rör antalet grundbelopp nästa 
budgetår och prioriteringar inom beslutade ramar. 

I motion Kr338 (c) hemställs att medel skall beräknas för bidrag 
fr.o.m. den I januari 1990 till ytterligare 50 grundbelopp genom en 
tidigareläggning av en del av den förstärkning om 175 nya grundbe
lopp som regeringen aviserat till budgetåret 1991/92 (yrkande 17). 

En förstärkning med 50 nya grundbelopp utöver regeringens förslag 
yrkas även i motionerna Kr257 (fp) yrkande 17 och Kr370 (mp) 
yrkande 20. I den förstnämnda motionen anförs att en sådan förstärk
ning skulle göra det möjligt att fördela grundbelopp även till Fredriks
dals friluftsmuseum i Helsingborg, som för närvarande inte erhåller 
sådant statligt stöd. Motionärerna anser också att ökningen skulle 
kunna göra det möjligt att öka antalet grundbelopp vid Göteborgs 
museer med 20. Även i motion Kr370 förordas att Fredriksdals frilufts
museum skall vara berättigat till statsbidrag och att museet skall 
tilldelas 30 grundbelopp nästa budgetår. Göteborgs museer bör även 
enligt motion Kr3 l0 (fp) yrkande 2 tilldelas 20 nya grundbelopp, 
varför riksdagen bör höja anslaget utöver regeringens förslag. 
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Behovet av statligt stöd till Fredriksdals friluftsmuseum framhålls 
även i motionerna l 989/90:Kr205 (s) och l 989/90:Kr3 l l (c). I dessa 
motioner yrkas emellertid inte på någon höjning av det totala antalet 
grundbelopp för detta ändamål. 

I motion Kr351 (c) anförs att ett bergshistoriskt museum bör anord
nas i Långban i Värmland med utgångspunkt i den kulturhistoriska 
miljö m.m. som redan i dag utg.ör basen i viss musei- och turistverk
samhet där (yrkande !). För dHta ändamål bör Värmlands museum 
tilldelas fem grundbelopp utöver vad som tilldelas museet för dess 
reguljära verksamhet (yrkande 2). 

Slutligen yrkas i motion Kr366 (fp) att glasmuseet i Växjö, som är 
en del av länsmuseet, skall erhålla ökat stöd inom ramen för de ökade 
medel som begärs i motion Kr257 (fp). 

Systemet med statligt stöd till regionala museer infördes fr.o.m. 
budgetåret 1977/78 (prop. 1976/77:100, bet. KrU 37, rskr. 218). Syftet 
med bidraget var att trygga verksamheten vid regionala museer för 
vilka landsting och kommuner tagit ett huvudansvar. Genom bidraget 
skulle bl.a. kravet på en kvalificerad kulturminnesvårdsexpertis i regio
nerna tillgodoses. 

Det är enligt utskottets uppfaictning ett mycket viktigt steg som nu 
tas i fråga om uppbyggnaden av stödet till de regionala museerna. Det 
finns starka skäl som talar för att riksdagen bör anvisa medel som 
medger en kraftig ökning av antalet grundbelopp. 81.a. har museernas 
ansvar blivit större genom att den traditionella kulturminnesvården 
numera vidgats till att avse det vidare begreppet kulturmiljövård (prop. 
1987/88: 104, bet. KrU 21, rskr. 390). Utskottet har vid sina övervägan
den funnit att länsmuseerna redan under budgetåret 1990/91 bör 
tillföras fler grundbelopp än vad regeringen föreslagit. Utskottet före
slår en utökning med 50 grundbelopp. Med hänsyn till behovet av tid 
för planering bör dock dessa grundbelopp inrättas först fr.o.m. den 1 
januari 1991. Utskottet tillstyrker således en ökning av antalet grund
belopp i enlighet med vad som föreslagits i motion Kr338 yrkande 17. 
Genom detta förslag tillgodoses i viss utsträckning de önskemål om 
ökat stöd till de regionala museerna som framförts i motionerna Kr257 
yrkande 17, Kr310 yrkande 2 och Kr370 yrkande 20. Fördelningen av 
grundbelopp på museer - i enlighet med av riksdag och regering 
angivna grunder - ankommer på kulturrådet. Riksdagen tar således 
inte ställning till sådana fördelningsfrågor som aktualiseras i motioner
na Kr35 l och Kr366. Genom att utskottet förordat ökade resurser 
nästa budgetår får emellertid myndigheten vidgade möjligheter att ta 
hänsyn till de olika resursbehov som finns hos de regionala museerna. 

I anslutning till den av utskottet föreslagna förstärkningen av stödet 
till de regionala museerna tar utskottet även upp frågan om stöd till 
verksamheten vid Fredriksdals friluftsmuseum, som ingår i Helsing
borgs museum. Utskottet har vid sina överväganden funnit att denna 
verksamhet bör stödjas. Därför bör kulturrådet vid fördelningen av 
grundbelopp till de bidragsberättigade regionala museerna i Malmöhus 
län beakta även behovet av stöd till nämnda verksamhet vid Helsing

borgs museum. Vad utskottet anfört bör riksdagen med anledning av 
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motionerna Kr205, Kr257 yrkande 17 i motsvarande del, Kr3 l I och 
Kr370 yrkande 20 i motsvarande del som sin mening ge regeringen till 
känna. 

I syfte att stimulera länsmuseerna att inrätta naturvårdstjänster föreslås 
i två motioner att riksdagen skall anvisa medel till särskilda tilläggsbe
lopp för naturvårdstjänster m.m. I motion Kr306 (mp) yrkande 2 begärs 
bidrag till 38 sådana belopp och i motion Kr308 (vpk) yrkande 2 
begärs bidrag till 50 sådana belopp. I motion Kr306 hemställs också 
om medel till 25 tilläggsbelopp för friluftsmuseiverksamhet, främst 
avsedda för Fredriksdals friluftsmuseum i Helsingborg och Gamla 
Linköping. Behovet av naturvårdstjänster vid länsmuseerna framhålls 
också i motionerna Kr349 (c) yrkande 2 och Kr375 (s) yrkandena l 
och 2. Motionärerna anser att det är viktigt att museerna bereds 
möjligheter att bygga ut verksamheten inom natur- och miljövårdsom
rådet. I motion Kr349 förordas att museerna får särskilda tilläggsbidrag 
till sådana tjänster. I motion Kr375 anförs att varje museum inom 
ramen för de nya grundbeloppen bör få minst en naturvårdstjänst 
under de närmaste två budgetåren. 

Utskottet har i det föregående föreslagit riksdagen att för budgetåret 
1990/91 förstärka stödet till länsmuseerna utöver regeringens förslag. 
Detta ökar kulturrådets möjligheter att fördela nya grundbelopp till en 
utbyggnad av natur- och miljövårdsinformationen vid museerna. Ut
skottet anser att en sådan verksamhet vid museerna är angelägen men 
anser inte att riksdagen bör uttala sig för en generell fördelning till alla 
museer av grundbelopp för natur- och miljövårdsinformation. Det bör 
ankomma på museerna själva att avgöra när och i vilken utsträckning 
de - inom tilldelade resurser - skall påbörja en satsning på detta 
område. Utskottet kan inte heller tillstyrka den styrning av museernas 
verksamhet som inrättande av särskilda tilläggsbelopp för natur- och 
miljövårdsinformation skulle innebära. Med hänvisning härtill och 
mot bakgrund av de kraftiga resursförstärkningar för nästa budgetår 
som utskottet tillstyrkt i det föregående avstyrker utskottet de nu 
aktuella motionsyrkandena. 

Utskottet övergår nu till att behandla frågan om grunder för fördelning
en av nya grundbelopp. 

Utbildningsministern anför att ett krav på länsmuseerna att fortsätt
ningsvis utarbeta verksamhetsprogram inte innebär något ingrepp i 
deras frihet att utforma verksamheten utifrån de regionala förhållande
na och den kompetens som finns representerad i varje museum. Att 
precisera mål och ange ambitionsnivåer är enligt hans mening en 
grundläggande förutsättning för ett effektivt utnyttjande av tillgängliga 
ekonomiska resurser. Utbildningsministern anser det lämpligt att ett 
verksamhetsprogram för ett länsmuseum innefattar ställningstaganden 
till kulturmiljövården, natur- och miljövårdsfrågorna, bildkonsten och 
insatserna för barn och ungdom. Utformningen av verksamhetspro
grammen bör diskuteras mellan länsmuseerna, kulturrådet, riksantik
varieämbetet och ansvarsmuseerna (bil. 10 s. 70). I propositionen anges 
närmare hur verksamheten inom dessa områden kan utvecklas (bil. 10 
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s. 71- 74). Det betonas samtidigt att det bör ankomma på museerna 
själva att ta ställning till hur utvecklingen skall ske och att den kan 
variera allt efter förutsättningar och behov i de olika delarna av landet. 
Villkor för ökat statsbidrag bör sammanfattningsvis vara en genom
tänkt verksamhetsplan med klara prioriteringar och en dokumenterad 
viljeyttring från huvudmannem: sida om att bidra till verksamheten i 
den utsträckning som grundbeloppssystemet förutsätter. Det bör bli 
möjligt att särskilt uppmärksamma museer som vill pröva nya arbets
former eller ge sig in på nya verksamhetsfält, t.ex. natur- och miljövår
den och att åtminstone i några län stödja verksamhet utanför länsmu
seet som fyller en länsfunktion, t.ex. inom konst, arkeologi samt 
industri- och hantverkshistoria (bil. 10 s. 75). 

Det i propositionen föreslagna kravet på en verksamhetsplan avvisas 
i flera motioner, nämligen i Kr306 (mp) yrkande l. Kr307 (m) 
yrkande 2, Kr308 (vpk) yrkande l, Kr309 (fp) och Kr349 (c) yrkande 
I. I samtliga motioner anförs att de nu tillämpade grunderna för 
fördelning av statsbidrag till länsmuseerna bör gälla även fortsättnings
vis. De anser också att tidigare principer om att särskilt se till behoven 
hos de små museerna bör tillämpas även i fortsättningen. Några villkor 
- utöver de som redan finns - skall alltså inte ställas upp vid 
fördelningen av de nya grundbeloppen. Frågan om att ta särskild 
hänsyn till de små länsmuseernas behov tas också upp i motionerna 
Kr267 (s) yrkande 1 och Kr307 (m) yrkandena l och 4. Även i motion 
Kr516 (m) yrkande 4 tas upp frågor som rör kravet på verksamhets
plan. Motionärerna anser att aPtför liten vikt därvid läggs vid museer
nas uppgift som förmedlare av upplevelser och vid deras vilja att satsa 
på utåtriktade åtgärder. såsom information, ökat öppethållande m.m. 

Utskottet vill med anledning av motionerna anföra följande. 
Som utbildningsministern framhåller skall statens uppgift vara att 

stimulera kulturverksamheten i landet men inte att styra den. Utskot
tet har i princip inte något att erinra mot att en satsning görs 
budgetåret 1990/91 inom de områden och med de inriktningar som 
anges i budgetpropositionen. Utskottet vill dock understryka att detta 
inte innebär att museerna fortsättningsvis skall styras mot en verksam
het av mera enhetlig utformni::ig. Museerna bör självfallet - liksom 
hittills - ha frihet att utforma verksamheten utifrån skiftande förut
sättningar och behov. 

När så stora resurstillskott skall fördelas som under de två närmaste 
budgetåren är det viktigt för museerna att kunna lämna ett underlag 
för fördelningen, där deras bet.ov av förstärkningar inom olika verk
samhetsområden presenteras. Ett sådant underlag är också betydelse

fullt som utgångspunkt för en fortlöpande diskussion om resursutnytt
jandet och om verksamhetens innehåll och utveckling, där länsmuseer
na i samverkan med varandra samt under medverkan även av riks
antikvarieämbetet, kulturrådet och ansvarsmuseerna kan utbyta erfa
renheter, förmedla synpunkter och pröva nya ideer. Att presentera ett 
sådant underlag för fördelningen är självfallet i institutionernas eget 
intresse. De bör därvid efter egen bedömning kunna foga ett verksam-
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hetsprogram eller annnat planeringsdokument som antagits för mu
seets arbete som ett komplement till den reguljära, årliga framställ
ningen om statsbidrag. 

Utskottet anser vidare att kulturrådet i samråd med länsmuseerna 
och riksantikvarieämbetet - med utgångspunkt i de fördelningsgrun
der som anges i budgetpropositionen - bör utarbeta ett förslag i vilket 
de grunder som skall gälla för resursfördelningen budgetåret 1991/92 
närmare preciseras. Resultaten av detta arbete och regeringens ställ
ningstagande till dem bör redovisas i 1991 års budgetproposition. 

Utskottet vill tillfoga följande synpunkter. Utskottet anser att en 
fördelningsgrund som bör tillmätas särskild vikt är det regionala 
ansvarstagandet, vilket innefattar ansvar för det som är utmärkande 
och särpräglat för den egna regionen och för en verksamhet ute i 
länet. Utskottet anser också att det är angeläget med en utveckling av 
barn- och ungdomsverksamheten. Vidare bör enligt utskottets mening 
hänsyn tas till de minsta museernas behov och till museer i län med 
litet befolkningsunderlag. Statsbidrag till regional kulturverksamhet 
syftar till att stimulera och stödja huvudmännens egna satsningar på 
uppbyggnaden av det regionala kulturlivet. Ökade bidrag från statens 
sida förutsätter därför en motsvarande satsning från huvudmannen. 
Enligt utskottets mening bör även tidigare gjorda stora satsningar 
beaktas. 

Utskottet föreslår att riksdagen med anledning av propositionen och 
motionerna Kr267 yrkande I, Kr306 yrkande 1, Kr307 yrkandena 1, 2 
och 4, Kr308 yrkande 1, Kr309, Kr349 yrkande l och Kr516 yrkande 4 
som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört om 
grunder för fördelningen av nya grundbelopp. 

Riksutställningar (G 35) 

Regeringen har föreslagit att det till Riksutställningar skall anvisas ett 
reservationsanslag av 25 833 000 kr. 

Utskottet tillstyrker regeringens förslag, vilket innebär att yrkande 
35 i motion Kr290 (m), vari förordas ett anslag som är 5 milj.kr. lägre, 
avstyrks. Utskottet hänvisar till vad utskottet i olika sammanhang 
framhållit i fråga om värdet av Riksutställningars verksamhet (se bl.a. 
bet. KrU 1985/86:18 s. 78). 

Inköp av vissa kulturföremål (G 36) 

Utskottet tillstyrker regeringens förslag. 

Hemställan 

Utskottet hemställer 
1. beträffande medelsanvisningen till Riksantikvarieämbetet: För

valtningskostnader 
att riksdagen till Riksantikvarieämbetet: Förvaltningskostnader för 
budgetåret 1990/91 anvisar ett förslagsanslag på 69 689 000 kr., 
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2. beträffande beräknande av medel för anslagsposten Vård av 
kulturhistoriskt värdefull bebyggflse 
att riksdagen med bifall till proposition 1989/90:100 och med 
avslag på motionerna l 989/90:Kr256 yrkande 15, l 989/90:Kr257 
yrkande 19 i motsvarande del, ! 989/90:Kr290 yrkande 26, 
1989/90:Kr354 i motsvarande del och l 989/90:Kr370 yrkande 14 
i motsvarande del beslutar att för angivna ändamål under ansla
get vid mom. 8 skall beräknas 44 770 000 kr., 

res. I (m, fp, c, mp) 

3. beträffande beräknande av medel för anslagsposten Vård 
m.m. av kulturlandskap och fornlämningar 
att riksdagen med bifaJI till proposition 1989/90: 100 och med 
avslag på motion l 989/90:Kr290 yrkande 27 beslutar att för 
angivna ändamål under ansla1~et vid mom. 8 skall beräknas 
20 094 000 kr., 

4. beträffande beräknande av medel för anslagsposten Insatser 
mot luftförorenings- och försumingsskador 
att riksdagen med bifall till proposition 1989/90: 100 och med 
avslag på motionerna l 989/90:Kr256 yrkande 16, l 989/90:Kr290 
yrkande 28, l 989/90:Kr338 yrkande 13 i motsvarande del och 
1989/90:Kr370 yrkande 14 i motsvarande del beslutar att för 
angivna ändamål under anslaget vid mom. 8 skall beräknas 
5 408 000 kr., 

res. 2 (m, fp, c, mp) 

5. beträffande beräknande av medel för anslagsposten Informa
tion och utvecklingsverksamhet m.m. 
att riksdagen med bifall till proposition 1989/90:100 och med 
avslag på motion 1989/90:Kr355 beslutar att för angivna ändamål 
under anslaget vid mom. 8 skall beräknas 5 474 000 kr., 

res. 3 (c) 

6. beträffande viss inventering av fornlämningar m.m. 
att riksdagen avslår motion l 989/90:Kr338 yrkande 14 i motsva
rande del, 

res. 4 (c) 

7. beträffande underhållet av Visby ringmur och ruiner 
att riksdagen avslår motion l 989/90:Kr32 l, 

8. beträffande medelsanvisningcn till Kulturmiljövård 
att riksdagen med bifall till proposition 1989/90: 100 och med 
avslag på motionerna 1989/90:I<r257 yrkande 19 i motsvarande 
del, l 989/90:Kr290 yrkande 29, :L 989/90:Kr338 yrkandena 13 och 
14, båda yrkandena i motsvarande del, l 989/90:Kr354 i motsva
rande del och l 989/90:Kr370 yrkande 14 i motsvarande del till 
Kulturmiljövård för budgetåret I. 990/91 anvisar ett reservations
anslag på 76 415 000 kr., 

res. 5 (m.fp, mp) - villk. I och 2 
res. 6 (c) - villk. I, 2 och 3 

9. beträffande medelsanvisningen till Riksantikvarieämbetet: 
Uppdragsverksamhet 
att riksdagen till Riksantikvarieå'mbetet: Uppdragsverksamhet för 
budgetåret 1990/91 anvisar ett förslagsanslag på 1 000 kr., 
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10. beträffande kostnaderna för bevakning av de centrala mu
seerna 
att riksdagen med bifall till motion 1989/90:Kr216 och med 
anledning av motion 1989/90:Kr305 som sin mening ger rege
ringen till känna vad utskottet anfört, 

res. 7 (s) 
11. beträffande beräknande av medel för förstärkning av utställ

ningsverksamhet m.m. vid Nordiska museet 
att riksdagen med bifall till proposition 1989/90:100 och med 
avslag på motionerna 1989/90:Kr268, 1989/90:Kr304 och 
1989/90:Kr370 yrkande 16, samtliga motioner i motsvarande del, 
beslutar att för angivna ändamål under anslaget vid mom. 17 
skall beräknas belopp i enlighet med vad som innefattas i 
förslaget i propositionen, 

res. 8 (vpk) 
res. 9 (mp) 

12. beträffande beräknande av medel till Nordiska museet för en 
naturvetartjänst vid Julita 
att riksdagen med bifall till motionerna 1989/90:Kr233 och 
1989/90:Kr3 70 yrkande 17, båda motionerna i motsvarande del, 
beslutar att för angivna ändamål under anslaget vid mom. 17 
skall beräknas 350 000 kr., 

13. beträffande utvecklingsplan för arkitekturmuseet 
att riksdagen avslår motion l 989/90:Kr370 yrkande 18, 

res. JO (mp) 

14. beträffande beräknande av medel för arkitekturmuseet 
att riksdagen med bifall till proposition 1989/90:100 och med 
avslag på motion 1989/90:Kr370 yrkande 19 i motsvarande del 
beslutar att för angivna ändamål under anslaget vid mom. 17 
skall beräknas belopp i enlighet med vad som innefattas i 
förslaget i propositionen, 

res. 11 (mp) 

15. beträffande ny organisation för statens sjöhistoriska 
museum 
att riksdagen godkänner det i proposition 1989/90:100 framlagda 
förslaget till ny organisation för statens sjöhistoriska museum, 

16. beträffande stöd till bevarande av kulturhistoriskt värdefulla 
segelfartyg 
att riksdagen med bifall till proposition 1989/90:100 och med 
avslag på motion 1989/90:Kr370 yrkande 15 i motsvarande del 
godkänner vad som i propositionen anförts i fråga om stöd till 
bevarande av kulturhistoriskt värdefulla segelfartyg, 

res. 12 (mp) 

17. beträffande medelsanvisningen till Centrala museer: Förvalt
ningskostnader 
att riksdagen med anledning av proposition 1989/90:100, med 
bifall till motionerna l 989/90:Kr233 och l 989/90:Kr370 yrkande 
l 7, båda motionerna i motsvarande del, samt med avslag på 
motionerna l 989/90:Kr268, l 989/90:Kr304 och l 989/90:Kr370 

l 989/90:KrU2 l 

25 



yrkandena 15. 16 och 19, samtliga motioner i motsvarande del, 
till Centrala museer: Förvaltningskostnader för budgetåret 1990/91 
anvisar ett förslagsanslag på 346 287 000 kr., 

ns. 13 (vpk) - villk. 8 
res. 14 (mp) - villk. 9, Il och 12 

18. beträffande ändring i lage1i (1976:1046) om överlämnande 
av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksam
hetsområde 
att riksdagen antar det i propositionen framlagda, vid betänkan
det som bilaga fogade förslageK till lag om ändring i lagen 
(1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom 
utbildningsdepartementets verksamhetsområde, 

19. beträffande gallring av museiföremål 
att riksdagen lämnar utan erinran vad som anförts i proposition 
1989/90: 100, 

20. beträffande beräknande av medel för anslagsposten Statens 
konstmuseer 
att riksdagen med bifall till proposition 1989/90:100 och med 
avslag på motion l 989/90:Kr290 yrkande 30 beslutar att för 
angivna ändamål under anslagt:t vid mom. 25 skall beräknas 
4 063 000 kr., 

ri~s. I 5 (m) 

21. beträffande fördelningen a11 medel för utveckling av central
museernas verksamhet 
att riksdagen med avslag på motionerna l 989/90:Kr257 yrkande 
14, l 989/90:Kr290 yrkande 32, l 989/90:Kr338 yrkande 2 och 
l 989/90:Kr370 yrkande 4, de båöa sistnämnda motionsyrkandena 
i motsvarande del, godkänner vad som anförts i proposition 
1989/90: l 00, 

res. 16 (m) 

22. beträffande beräknande av medel för anslagsposten Utveck
ling av centralmuseernas verksamhet 
att riksdagen med bifall till proposition 1989/90:100 och med 
avslag på motion l 989/90:Kr290 yrkande 31 beslutar att för 
angivna ändamål under anslaget vid mom. 25 skall beräknas 
10 000 000 kr., 

res. 17 (m) 

23. beträffande bidrag till 1•andringsutställningar 
att riksdagen avslår motion l 989/90:Kr338 yrkande 15 i motsva
rande del, 

res. I 8 (c) 

24. beträffande de centrala museernas stöd till regionalt arbete 
att riksdagen avslår motion l 989/90:Kr375 yrkande 3, 

25. beträffande mede/sanvisningen till Centrala museer: Vissa 
kostnader för utställningar och samlingar m.m. 
att riksdagen med bifall till proposition 1989/90: 100 och med 
avslag på motionerna l 989/90:Kr290 yrkande 33 och 
l 989/90:Kr338 yrkande 15 i motsvarande del till Centrala mu-
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seer: Vissa kostnader för utställningar och samlingar m.m. för 
budgetåret 1990/91 anvisar ett reservationsanslag på 34 119 000 
kr., 

res. 19 (m) - villk. 15 och 17 
res. 20 (c) - villk. 18 

26. beträffande medeLsanvisningen till Bidrag till Skansen 
att riksdagen till Bidrag till Skanse1. för budgetåret 1990/91 anvi
sar ett förslagsanslag på 14 140 000 kr., 

27. beträffande beräknande av medel för anslagsposten Arbetets 
museum 
att riksdagen med bifall till proposition 1989/90:100 och med 
avslag på motionerna l 989/90:Kr257 yrkande 15, 1989/90:Kr290 
yrkande 34 och 1989/90:Kr338 yrkande 16, samtliga motioner i 
motsvarande del, beslutar att för nämnda ändamål under ansla
get vid mom. 29 skall beräknas 8 200 000 kr., 

res. 21 (m) 
res. 22 (fp, c) 

28. beträffande Konstmuseet Arkiv för dekorativ konst 
att riksdagen avslår motionerna 1989/90:Kr239, 1989/90:Kr257 
yrkande 16 i motsvarande del och 1989/90:Kr312 i motsvarande 
del, 

res. 23 (fp, mp) 

29. beträffande medeLsanvisningen till Bidrag till vissa museer 
att riksdagen med bifall till proposition 1989/90:100 och med 
avslag på motionerna 1989/90:Kr257 yrkandena 15 och 16, 
l 989/90:Kr290 yrkande 34, l 989/90:Kr312 och l 989/90:Kr338 
yrkande 16, samtliga motioner i motsvarande del, till Bidrag till 

vissa museer för budgetåret 1990/91 anvisar ett anslag på 
23 957 000 kr., 

res. 24 (m) - villk. 21 
res. 25 (fp) - villk. 22 och 23 
res. 26 (c) - villk. 22 
res. 27 (mp) - villk. 23 

30. beträffande grundbelopp till regionala museer 
att riksdagen med anledning av proposition 1989/90: 100 och 
motionerna 1989/90:Kr257 yrkande 17 i motsvarande del, 
I 989/90:Kr310 yrkande 2 i motsvarande del, 1989/90:Kr338 yr
kande 17 i motsvarande del, 1989/90:Kr351, l 989/90:Kr366, 
l 989/90:Kr370 yrkande 20 i motsvarande del beslutar att under 
anslaget vid mom. 34 skall - utöver vad regeringen föreslagit -
beräknas 2 267 000 kr. till 50 grundbelopp fr.o.m. den 1 janua
ri 1991, 

31. beträffande bidrag till FredriksdaLs friluftsmuseum 

att riksdagen med anledning av motionerna 1989/90:Kr205, 
1989/90:Kr257 yrkande 17 i motsvarande del, I 989/90:Kr3 l 1 och 
l 989/90:Kr370 yrkande 20 i motsvarande del som sin mening 
ger regeringen till känna vad utskottet anfört, 

32. beträffande tilläggsbelopp för naturvårdstjänster och frilufts

museiverksamhet m.m. 
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att riksdagen avslår motionerna l 989/90:Kr306 yrkande 2 i mot
svarande del, 1989/90:Kr308 yrkande 2 i motsvarande del, 
l 989/90:Kr349 yrkande 2 och 1989/90:Kr375 yrkandena l och 2, 

res. 28 (vpk) 
res. 29 (mp) 

33. beträffande grunder för fördelningen av nya grundbelopp 
att riksdagen med anledning av proposition 1989190:100 samt 
motionerna l 989/90:Kr26? yrkande l, l 989/90:Kr306 yrkande l, 
1989190:Kr307 yrkandena 1, 2 och 4, 1989/90:Kr308 yrkande 1, 
l 989/90:Kr309, 1989/90:Kr349 yrkande 1 och I 989/90:Kr516 yr
kande 4 som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet 

anfört, 
res. 30 (m) 

34. beträffande medelsanvisningen till Bidrag till regionala mu
seer 
all riksdagen med anled:'.l.ing av proposition 1989190:100 och 

motionerna l 989/90:Kr257 yrkande 17, l 989/90:Kr310 yrkande 
2, l 989/90:Kr338 yrkande 17, l 989190:Kr370 yrkande 20, samtli
ga motioner i motsvarande del, samt med avslag på motionerna 
l 989/90:Kr306 yrkande 2 och l 989/90:Kr308 yrkande 2, båda 
motionerna i motsvarande del, till Bidrag till regionala 
museer för budgetåret 1990/91 anvisar ett förslagsanslag på 

52 512 000 kr., 
res. 31 (vpk) - villk. 28 
res. 32 (mp) - villk. 29 

35. beträffande medelsanvisningen till Riksutställningar 
att riksdagen med bifall till proposition 1989/90:100 och med 
avslag på motion l 989190:Kr290 yrkande 35 till 
Riksutställningar för budgetåret 1990/91 anvisar ett reservations
anslag på 25 833 000 kr., 

res. 33 (m) 
36. beträffande medelsanvisningen till Inköp av vissa kulturföre

mål 
att riksdagen till lnköp !1V vissa kulturföremål för budgetåret 
1990/91 anvisar ett förslagsanslag på 100 000 kr. 

Stockholm den 29 mars 1990 

På kulturutskottets vägnar 

Ingrid Sundberg 

Närvarande: Ingrid Sundberg (m), Åke Gustavsson (s), Maja Bäck
ström (s), Jan-Erik Wikström (fp), Jan Hyttring (c). Anders Nilsson 
(s), Lars Ahlmark (m), Sylvia Pettersson (s), Erkki Tammenoksa (s), 
Leo Persson (s), Lars Ahlström ( m), Stina Gustavsson (c), Kaj Nilsson 
(mp), Ingegerd Sahlström (s), Ulla Berg (s), Lola Björkquist (fp) och 
Elisabeth Persson (vpk). 
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Reservationer 

1. Beräknande av medel för anslagsposten Vård av 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse (mom. 2) 

Ingrid Sundberg (m), Jan-Erik Wikström (fp), Jan Hyttring (c), Lars 
Ahlmark (m), Lars Ahlström (m), Stina Gustavsson (c), Kaj Nilsson 
(mp) och Lola Björkquist (fp) anser 

dels att den del av utskottetc; yttrande som på s. 9 börjar med "Utskot
tet anser" och slutar med "14 i motsvarande del" bort ha följande 
lydelse: 

I överensstämmelse med riksdagens beslut år 1988 om kulturmiljö
vården och i enlighet med vad utskottet anförde vid föregående riks
möte om en fortsatt uppräkning av bidraget till vården av kulturhisto
riskt värdefull bebyggelse bör enligt utskottets mening förstärkningen 
nästa budgetår uppgå till 8 milj.kr., dvs. 3 milj.kr. mer än vad 
regeringen föreslagit. 

dels att moment 2 i utskottets hemställan bort ha följande lydelse: 
2. beträffande beräknande av medel för anslagsposten Vård av 

kulturhiscoriskl värde/ ull bebyggelse 
att riksdagen med anledning av proposition 1989/90: 100 och 
med bifall till motionerna l 989/90:Kr256 yrkande 15 och 
l 989/90:Kr290 yrkande 26 samt med anledning av motionerna 
l 989/90:Kr257 yrkande 19 i motsvarande del. l 989/90:Kr354 i 
motsvarande del och l 989/90:Kr370 yrkande 14 i motsvarande 
del beslutar att för angivna ändamål under anslaget vid mom. 8 
skall beräknas 47 770 000 kr., 

2. Beräknande av medel för anslagsposten Insatser 
mot luftförorenings- och försurningsskador (mom. 4) 

Ingrid Sundberg (m), Jan-Erik Wikström (fp), Jan Hyttring (c), Lars 
Ahlmark (m), Lars Ahlström (m), Stina Gustavsson (c), Kaj Nilsson 
(mp) och Lola Björkquist (fp) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 9 börjar med "Utskot
tet noterar" och slutar med "likaledes i motsvarande del" bort ha 
följande lydelse: 

Mot bakgrund av de ökande skadorna på kulturmiljön förorsakade 
av luftföroreningar och försurning anser utskottet att en förstärkning 
av medlen för insatser mot dessa skador är erforderlig redan nästa 
budgetår. Utskottet förutsätter att regeringen återkommer till riksdagen 
med förslag om ytterligare åtgärder och förstärkningar av anslag_5posten 
när den aviserade prövningen av handling_5programmet avslutats. Ut
skottet föreslår att riksdagen för nästa budgetår anvisar 3 milj.kr. 
utöver regeringens förslag. 
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dels att moment 4 i utskottets hemställan bort ha följande lydelse: 
4. beträffande beräknande av medel för anslagsposten Insatser 

mot luftförorenings- och försurningsskador 
att riksdagen med anledning av proposition 1989/90: 100 och 
motionerna 1989/90:Kr256 yrkande 16 och I 989/90:Kr290 yr
kande 28 samt med bifall till motionerna l 989/90:Kr338 yrkande 
13 i motsvarande del och 1989/90:Kr370 yrkande 14 i motsva
rande del beslutar att för angivna ändamål under anslaget vid 
mom. 8 skall beräknas 8 L;08 000 kr., 

3. Beräknande av medel för anslagsposten 
Information och utvecklingsverksamhet m.m. 
(mom. 5) 

Jan Hyttring och Stina Gustavsson (båda c) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 10 börjar med "Enligt 
utskottets" och slutar med "avstyrks därför" bort ha följande lydelse: 

Hembygdsrörelsen har en b•!tydelsefull uppgift i att bevara och 
förmedla den lokala kulturtraditionen, vårda och levandegöra kultur
arvet samt delta i samhällsarbetet i övrigt. Därför anser utskottet att det 
är motiverat att Riksförbundet för hembygdsvård nästa budgetår erhål
ler de av riksantikvarieämbetet tillstyrkta medlen om I 140 000 kr. 
Riksdagen bör därför bifalla motion Kr355. 

dels att moment 5 i utskottets hemställan bort ha följande lydelse: 
5. beträffande beräknande av medel för anslagsposten Informa

tion och utvecklingsverksamhet m.m. 
att riksdagen med bifall ti Il proposition 1989/90: 100 beslutar att 
för angivna ändamål und·~r anslaget vid mom. 8 skall beräknas 
5 474 000 kr. samt med bifall till motion 1989/90:Kr355 som 
sin mening ger regering.en till känna att Riksförbundet för 
hembygdsvård skall tilldelas 1 140 000 kr. av det anvisade be
loppet under anslagsposten, 

4. Viss inventering av fornlämningar m.m. (mom. 6) 

Jan Hyttring och Stina Gustavsson (båda c) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 10 börjar med 
"Utskottet vill" och på s. 11 slutar med "yrkande 14" bort ha följande 
lydelse: 

Utskottet anser att den kommande angelägna satsningen på nya 
vägar, järnvägar m.m. inte bör få medföra ingrepp i kända eller 
okända fornlämningar. Därför bör inventeringar göras på ett mycket 
tidigt stadium i planeringen så att vägar och järnvägar m.m. kan dras 
genom områden där de inte påverkar fornlämningar. Särskilda medel 
bör ställas till riksantikvarieämbetets förfogande för ändamålet. Riksda
gen bör med bifall till motion Kr338 yrkande 14 för nästa budgetår 
anvisa 5 milj.kr. 
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dels att moment 6 i utskottets hemställan bort ha följande lydelse: 
6. beträffande viss inventering av fornlämningar m.m. 

att riksdagen med bifall till motion l 989/90:Kr338 yrkande 14 i 
motsvarande del beslutar att för angivna ändamål under anslaget 
vid mom. 8 skall beräknas 5 000 000 kr., 

5. Medelsanvisningen till Kulturmiljövård (mom. 8) 

Under förutsättning av bifall till reservationerna i och 2 

Ingrid Sundberg (m), Jan-Erik Wikström (fp), Lars Ahlmark (m), Lars 
Ahlström (m), Kaj Nilsson (mp) och Lola Björkquist {fp) anser att 
moment 8 i utskottets hemställan bort ha följande lydelse: 

8. beträffande medelsanvisningen till Kulturmiljövård 
att riksdagen med anledning av proposition 1989/90:100, med 
bifall till motion 1989/90:Kr338 yrkande 13 i motsvarande del, 
med anledning av motionerna l 989/90:Kr257 yrkande 19 i mot
svarande del, l 989/90:Kr290 yrkande 29, l 989/90:Kr354 i mot
svarande del och I 989/90:Kr370 yrkande 14 i motsvarande del 
samt med avslag på motion l 989/90:Kr338 yrkande 14 i motsva
rande del till Kulturmiljövård för budgetåret 1990/91 anvisar ett 
reservationsanslag på 82 415 000 kr., 

6. Medelsanvisningen till Kulturmiljövård (mom. 8) 

Under förutsättning av bifall till reservationerna 1, 2 och 3 

Jan Hyttring och Stina Gustavsson (båda c) anser att moment 8 
utskottets hemställan bort ha följande lydelse: 

8. beträffande medelsanvisningen till Kulturmiljövård 
att riksdagen med anledning av proposition 1989/90:100, med 
bifall till motion I 989/90:Kr338 yrkandena 13 och 14 . båda 
yrkandena i motsvarande del, samt med anledning av motioner
na l 989/90:Kr257 yrkande 19 i motsvarande del, I 989/90:Kr290 
yrkande 29, l 989/90:Kr354 i motsvarande del och I 989/90:Kr370 
yrkande 14 i motsvarande del till Kulturmiljövård för budgetåret 
1990/91 anvisar ett reservationsanslag på 87 415 000 kr., 

7. Kostnaderna för bevakning av de centrala 
museerna (mom. 10) 

Åke Gustavsson, Maja Bäckström, Anders Nilsson, Sylvia Pettersson, 
Erkki Tammenoksa, Leo Persson, Ingegerd Sahlström och Ulla Berg 
(alla s) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 13 börjar med 
"Utskottet anser" och slutar med "till känna" bort ha följande lydelse: 

Utskottet anser att riksdagen inte bör föregripa kulturrådets pröv
ning genom att nu göra ett uttalande i bevak.ningsfrågan. Utskottet 
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förutsätter att regeringen - om den bedömer detta vara nödvändigt -
återkommer till riksdagen med de förslag som erfordras. Med hänvis
ning till det anförda avstyrker utskottet motionerna Kr216 och Kr305. 

dels att moment 10 i utskottets hemställan bort ha följande lydelse: 
10. beträffande kostnaderna för bevakning av de centrala mu

seerna 
att riksdagen avslår moti·onerna 1989/90:Kr216 och 1989/90: 
Kr305, 

8. Beräknande av medel för förstärkning av 
utställningsverksamhet m.m. vid Nordiska museet 
(mom. 11) 

Elisabeth Persson (vpk) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 13 börjar med "Enligt 
utskottets" och slutar med "regeringens förslag" bort ha följande 
lydelse: 

Utskottet anser att det är angeläget att Nordiska museet nu - efter 
rekonstruktionen av ekonomi och administration - ges möjligheter 
att utveckla utstäilningsverksamheten och uppgiften att vara ansvars
museum. Därför bör riksdagen vid medelsberäkningen anvisa 5 
milj.kr. utöver vad regeringen föreslagit. 

dels att. moment 11 i utskottets hemställan bort ha följande lydelse: 
11. beträffande beräknande av medel för förstärkning av utställ

ningsverksamhet m.m. vid Nordiska museet 
att riksdagen med anledning av proposition 1989/90:100 samt 
motion l 989/90:Kr370 yrkande 16 i motsvarande del och med 
bifall till motionerna 1989/90:Kr268 och 1989/90:Kr304, båda 
motionerna i motsvarande del, beslutar att för angivna ändamål 
under anslaget vid mom. 17 skall beräknas 5 000 000 kr. utöver 
vad som innefattas i förslag•!t i propositionen, 

9. Beräknande av medel för förstärkning av 
utställningsverksamhet m.m. vid Nordiska museet 
(mom. 11) 

Kaj Nilsson (mp) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 13 börjar med "Enligt 
utskottets" och slutar med "regeringens förslag" bort ha följande 
lydelse: 

Utskottet anser att det är angei'äget att Nordiska museet nu - efter 
rekonstruktionen av ekonomi och administration - ges möjligheter 
att utveckla utställningsverksamheten och uppgiften att vara ansvars
museum. Därför bör riksdagen vid medelsberäkningen anvisa 2 
milj.kr. utöver vad regeringen för•!Slagit. 
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dels att moment 11 i utskottets hemställan bort ha följande lydelse: 
11. beträffande beräknande av medel för förstärkning av utställ

ningsverksamhet m.m. vid Nordiska museet 
att riksdagen med anledning av proposition 1989/90:100 samt 
motionerna 1989/90:Kr268 och 1989/90:Kr304, båda motionerna 
i motsvarande del, och med bifall till motion 1989/90:Kr370 
yrkande 16 i motsvarande del beslutar att för angivna ändamål 
under anslaget vid mom. 17 skall beräknas 2 000 000 kr. utöver 
vad som innefattas i förslaget i propositionen, 

10. Utvecklingsplan för arkitekturmuseet (mom. 13) 

Kaj Nilsson (mp) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 14 börjar med "Ett 
mera" och slutar med "motion Kr370" bort ha följande lydelse: 

Arkitekturmuseet har en viktig uppgift när det gäller att stimulera 
debatten om den fysiska miljön och öka kunskapen om ekologiskt 
byggande. Museet har utvecklat sin verksamhet under senare år och 
även utarbetat en verksamhetsplan för 1990-talet. Utskottet anser att 
det är väl motiverat att museet byggs ut i enlighet med denna plan. 
Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna. 

dels att moment 13 i utskottets hemställan bort ha följande lydelse: 
13. beträffande utvecklingsplan för arkitekturmuseet 

att riksdagen med bifall till motion l 989/90:Kr370 yrkande 18 
som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört, 

11. Beräknande av medel för arkitekturmuseet 
(mom. 14) 

Kaj Nilsson (mp) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 14 börjar med 
"Utskottet anser" och slutar med "regeringens förslag" bort ha följande 
lydelse: 

Utskottet anser att arkitekturmuseet för nästa budgetår i enlighet 
med förslaget i motion Kr370 bör tillföras en förstärkning med 
411 000 kr. utöver regeringens förslag. 

dels att moment 14 i utskottets hemställan bort ha följande lydelse: 
14. beträffande beräknande av medel för arkitekturmuseet 

att riksdagen med anledning av proposition 1989/90:100 och 
med bifall till motion 1989/90:Kr370 yrkande 19 i motsvarande 
del beslutar att för angivna ändamål under anslaget vid mom. 17 
skall beräknas 411 000 kr. utöver vad som innefattas i förslaget i 
propositionen, 
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12. Stöd till bevarande av kulturhistoriskt värdefulla 
segelfartyg (mom. 16) 

Kaj Nilsson (mp) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 15 börjar med "På 
utskottets" och slutar med "denna fråga" bort ha följande lydelse: 

Enligt utskottets mening är d•!t angeläget att man kan garantera ett 
stöd till bevarandet av kulturhistoriskt värdefulla segelfartyg. Därför 
bör riksdagen vid medelsanvisningen beräkna l 500 000 kr. för ända
målet i enlighet med förslaget i motion Kr370. Utskottet anser att det 
dessutom bör kunna utgå stöd från ett eventuellt överskott från Vasa
museet på sätt som förordas i propositionen. 

dels att moment 16 i utskottets hemställan bort ha följande lydelse: 
16. beträffande stöd till bevarande av kulturhistoriskt värdefulla 

segelfartyg 
att riksdagen med anledning w proposition 1989/90: 100 och 
med bifall till motion l 989/90:Kr370 yrkande 15 i motsvarande 
del dels godkänner vad som i propositionen anförts i fråga om 
stöd till bevarande av kulturhistoriskt värdefulla segelfartyg, 
dels beslutar att för bidrag till skrovreparationer på kulturhisto
riskt värdefulla segelfarty:~ under anslaget vid mom. 17 skall 
beräknas l 500 000 kr., 

13. Medelsanvisningen till Centrala museer: 
Förvaltningskostnader (mom. 17) 

Under förutsättning av bifall till reservation 8 

Elisabeth Persson (vpk) anser att moment 17 i utskottets hemställan 
bort ha följande lydelse: 

17. beträffande medelsan:visningen till Centrala museer: Förvalt
ningskostnader 
att riksdagen med anledning av proposition 1989/90:100 och 
motion I 989/90:Kr370 yrkande 16 i motsvarande del, med bifall 
till motionerna l 989/90:Kr233, l 989/90:Kr268, l 989/90:Kr304 
och l 989/90:Kr370 yrkande 17, samtliga motioner i motsvarande 
del, samt med avslag på motion l 989/90:Kr370 yrkandena 15 
och 19, båda motionsyrkandena i motsvarande del, till Centrala 
museer: Förvaltningskostnader för budgetåret 1990/91 anvisar ett 
förslagsanslag av 351 287 000 kr., 

14. Medelsanvisningen till Centrala museer: 
Förvaltningskostnader (mom. 17) 

Under förutsättning av bifall till reservationerna 9, 11 och I 2 

Kaj Nilsson (mp) anser att moment 17 i utskottets hemställan bort ha 
följande lydelse: 

17. beträffande medelsan.visningen till Centrala museer: Förvalt
ningskostnader 
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att riksdagen med anledning av propos1t1on 1989/90: 100 och 
motionerna l 989/90:Kr268 och l 989/90:Kr304, båda motionerna 

motsvarande del, samt med bifall till motionerna 
1989/90:Kr233 och 1989/90:Kr370 yrkandena 15, 16, 17 och 19, 
båda motionerna i motsvarande del, till Centrala museer: Förvalt
ningskostnader för budgetåret 1990/91 anvisar ett förslagsanslag 
av 350 198 000 kr., 

15. Beräknande av medel för anslagsposten Statens 
konstmuseer (mom. 20) 

Ingrid Sundberg, Lars Ahlmark och Lars Ahlström (alla m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 15 börjar med 
"Utskottet kan" och slutar med "i propositionen" bort ha följande 
lydelse: 

De senaste årens ökande konstpriser och nedskärningarna av statens 
konstmuseers budget har fått en synnerligen olycklig inverkan på 
museernas fortsatta förmåga att förvärva konstverk till samlingarna. 
Nedskärningarna har hårt drabbat inköpsanslagen eftersom de under 
senare år varit ett av de få ställen där inskränkningar kunnat göras 
utan omfatta11de begränsningar av den utåtriktade verksamheten. 

När det gäller förvärven av samtida svensk konst uppstår, om 
anslagspolitiken inte ändras, en synnerligen allvarlig situtation efter
som det skapas luckor som man med stor säkerhet aldrig kommer att 
kunna fylla. Det leder till en brist på kontinuitet i samlingarna som 
kommer att försvåra för såväl forskare som publik att skaffa sig en 
någorlunda riktig bild av det konstnärliga skapandet i landet i vår tid. 

Från statens konstmuseers sida har understrukits att det inte är 
några stora summor som behövs för att man skall kunna uppehålla 
samlandet i en utsträckning som ger den ovan nämnda täckningen och 
som samtidigt står i rimlig proportion till de resurser för lagring, vård 
och vetenskaplig bearbetning som museerna också i framtiden kom
mer att ha. Utskottet gör bedömningen att även en relativt begränsad 
uppräkning inom en överskådlig tid skulle kunna tillåta moderna 
museet samt gravyr- och konsthantverksavdelningarna vid nationalmu
seum att fullgöra sin uppgift i vad den avser förvärv av samtida svensk 
konst. 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet att anslagsposten 
Statens konstmuseer förstärks med 4 milj.kr. utöver vad regeringen 
föreslagit. Motion Kr290 yrkande 30 tillstyrks. 

dels att moment 20 i utskottets hemställan bort ha följande lydelse: 
20. beträffande beräknande av medel för anslagsposten Statens 

konstmuseer 
att riksdagen med anledning av proposition 1989/90: 100 och 
med bifall till motion l 989/90:Kr290 yrkande 30 beslutar att för 
angivna ändamål under anslaget vid mom. 25 skall beräknas 
8 063 000 kr., 
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16. Fördelningen av medel för utveckling av 
centralmuseernas verksamhet (mom. 21) 

Ingrid Sundberg, Lars Ahlmark och Lars Ahlström (alla m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 16 börjar med 
"Utskottet anser att riksdagen" och slutar med "motsvarande del" bort 
ha följande lydelse: 

Enligt utskottets uppfattning får kulturrådet inte utvecklas till en 
museimyndighet överordnad de centrala och regionala museerna. Ut
skottet avvisar därför, i likhet med motionärerna, förslaget att medlen 
för utveckling av de centrala r:mseernas verksamhet skall disponeras 
och fördelas av kulturrådet. Anvisade medel för utvecklingsverksamhet 
bör fördelas mellan museerna av regeringen. Därmed kan museerna 
själva använda förstärkningen till de ändamål som de själva bedömer 
som mest angelägna. Riksdagen bör således bifalla de aktuella motions
yrkandena. 

dels att moment 21 i utskottets hemställan bort ha följande lydelse: 
21. beträffande fördelningen av medel för utveckling av central

museernas verksamhet 
att riksdagen med avslag på proposition 1989/90: IOO samt med 
bifall till motionerna I 989/90:Kr257 yrkande 14, l 989/90:Kr290 
yrkande 32, 1989/90:Kr338 yrkande 2 och l 989/90:Kr370 yrkan
de 4, de båda sistnämnda motionsyrkandena i motsvarande del, 
som sin mening ger regeri.ngen till känna vad utskottet anfört, 

l 7. Beräknande av medel för anslagsposten 
Utveckling av centralmuseernas verksamhet 
(mom. 22) 

Ingrid Sundberg, Lars Ahlmark och Lars Ahlström (alla m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 16 börjar med 
"Utskottet föreslår" och slutar med 11 22 milj.kr." bort ha följande 
lydelse: 

Utskottet delar motionärerna:; uppfattning att de centrala museerna 
bör tillföras medel utöver vad regeringen föreslagit och anser liksom 
motionärerna att dessa medel skall användas till utvecklings- och 
marknadsföringsverksamhet. Centralmuseerna bör i enlighet med för

slaget i~otionen även kunna använda de utökade resurserna för stöd 
till regionala museer. Utskottet kommer senare att föreslå att de 
regionala museerna tillförs 50 grundbelopp utöver regeringens förslag. 
Mot denna bakgrund anser utskottet att ökningen av bidraget till de 
centrala museerna under förevarande anslag bör fastställas till 8 
milj.kr., dvs. 4 milj.kr. mindn~ än förslaget i motionen. Totalt bör 
anslagsposten Utveckling av centralmuseernas verksamhet beräknas till 
18 milj.kr. Medlen under anslagsposten bör fördelas med 3 milj.kr. 
vardera till statens historiska museer, statens konstmuseer, naturhisto
riska riksmuseet och Nordiska museet samt med I milj.kr. vardera till 
de övriga centrala museerna. 
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dels att moment 22 i utskottets hemställan bort ha följande lydelse: 
20. beträffande beräknande av medel för anslagsposten Utveck

ling av centralmuseernas verksamhet 
att riksdagen med anledning av proposition 1989/90:100 och 
motion 1989/90:Kr290 yrkande 31 beslutar att för angivna ända
mål under anslaget vid mom. 25 skall beräknas 18 000 000 kr., 

18. Bidrag till vandringsutställningar (mom. 23) 

Jan Hyttring och Stina Gustavsson (båda c) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 17 börjar med 
"Utskottet anser" och slutar med "motion Kr338" bort ha följande 
lydelse: 

De centrala museerna har en viktig del i ansvaret för tillgången på 
kultur i hela landet. Därför bör riksdagen i enlighet med vad som 
yrkas i motion Kr338 anvisa 2 milj.kr. till vandringsutställningar 
anordnade av centralmuseerna. 

dels att moment 23 i utskottets hemställan bort ha följande lydelse: 
23. beträffande bidrag till vandringsutställningar 

att riksdagen med bifall till motion I 989/90:Kr338 yrkande 15 i 
motsvarande del beslutar att för angivna ändamål under anslaget 
vid mom. 25 skall beräknas 2 000 000 kr., 

19. Medelsanvisningen till Centrala museer: Vissa 
kostnader för utställningar och samlingar m.m. 
(mom. 25) 

Under förutsättning av bifall till reservationerna I 5 och I 7 

Ingrid Sundberg, Lars Ahlmark och Lars Ahlström (alla m) anser att 
moment 25 i utskottets hemställan bort ha följande lydelse: 

25. beträffande medelsanvisningen till Centrala museer: Vissa 
kostnader för utställningar och samlingar m.m. 
att riksdagen med anledning av proposition 1989/90:100 och 
motion l 989/90:Kr290 yrkande 33 samt med avslag på motion 
l 989/90:Kr338 yrkande 15 i motsvarande del till Centrala mu
seer: Vissa kostnader för utställningar och samlingar m.m. för 
budgetåret 1990/91 anvisar ett reservationsanslag på 46 119 000 
kr., 

20. Medelsanvisningen till Centrala museer: Vissa 
kostnader för utställningar och samlingar m.m. (mom. 
25) 

Under förutsättning av bifall till reservation I 8 

Jan Hyttring och Stina Gustavsson (båda c) anser att moment 25 i 
utskottets hemställan bort ha följande lydelse: 

25. beträffande medelsanvisningen till Centrala museer: Vissa 
kostnader för utställningar och samlingar m.m. 
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att riksdagen med anleöning av propos1tton 1989/90:100, med 
bifall till motion 1989/90:Kr338 yrkande 15 i motsvarande del 
och med avslag på motion l 989/90:Kr290 yrkande 33 till Centra
la museer: Vissa kostnader för utställningar och samlingar 
m.m. för budgetåret 1990/91 anvisar ett reservationsanslag på 
36 119 000 kr., 

21. Beräknande av medel för anslagsposten Arbetets 
museum (mom. 27) 

Ingrid Sundberg, Lars Ahlmark och Lars Ahlström (alla m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 18 börjar med 
"Utskottet anser" och slutar med "avslår motionsyrkandena" bort ha 
följande lydelse: 

Utskottet delar den uppfattning som framförs i motion Kr290 att 
Arbetets museum inte bör ha något statligt bidrag. Det bör i första 
hand ankomma på museets huvudmän att finansiera museet. Motionen 
tillstyrks därför i här aktuell del. 

dels att moment 27 i utskottets hemställan bort ha följande lydelse: 
27. beträffande beräknande av medel för anslagsposten Arbetets 

museum 
att riksdagen med avslag på proposition 1989/90: 100. med bifall 
till motion 1989/90:Kr290 yrkande 34 i motsvarande del samt 
med anledning av motionerna l 989/90:Kr257 yrkande 15 och 
l 989/90:Kr338 yrkande 16, båda motionerna i motsvarande del, 
beslutar att för nämnda ändamål under anslaget vid mom. 29 
inte skall beräknas några medel, 

22. Beräknande av medel för anslagsposten Arbetets 
museum (mom. 27) 

Jan-Erik Wikström (fp), Jan Hyttring (c). Stina Gustavsson (c) och 
Lola Björkquist (fp) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 18 börjar med 
"Utskottet anser" och slutar med "avslår motionsyrkandena" bort ha 
följande lydelse: 

Utskottet delar den uppfattning som framförs i motionerna Kr257 
och Kr338 om att ökningen av bidraget till Arbetets museum bör 
begränsas Lill en uppräkning med 200 000 kr. nästa budgetår. 

dels att moment 27 i utskottets hemställan bort ha följande lydelse: 
27. beträffande beräknande av medel för ans lagsposten Arbetets 

museum 
att riksdagen med anledning av proposition 1989/90:100 och 
motion l 989/90:Kr290 yrkande 34 i motsvarande del samt med 
bifall till motionerna I 989/90:Kr257 yrkande 15 och 
l 989/90:Kr338 yrkande 16, båda motionerna i motsvarande del, 
beslutar att för nämnda ändamål under anslaget vid mom. 29 
skall beräknas S 200 000 kr., 
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23. Konstmuseet Arkiv för dekorativ konst (mom. 28) 

Jan-Erik Wikström (fp), Kaj Nilsson (mp) och Lola Björkquist (fp) 
anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 18 börjar med "Inom 
universitetet" och slutar med "och Kr312" bort ha följande lydelse: 

Utskottet anser att frågan om utformningen av det statliga stödet till 
Konstmuseet Arkiv för dekorativ konst bör prövas av regeringen. Mot 
bakgrund av museets unika samlingar och stora vetenskapliga värde 
samt dess betydelse för den högre utbildningen och för den konstin
tresserade allmänheten finns det enligt utskottets mening goda skäl för 
att museet skall få en självständig ställning. I avvaktan på resultaten av 
en sådan prövning bör riksdagen under förevarande anslag anvisa 
500 000 kr. för särskilt stöd till museet för nästa budgetår i enlighet 
med vad som hemställs i motionerna Kr257 och Kr312. 

dels att moment 28 i utskottets hemställan bort ha följande lydelse: 
28. beträffande Konstmuseet Arkiv för dekorativ konst 

att riksdagen med bifall till motionerna 1989/90:Kr257 yrkande 
16 och 1989/90:Kr312, båda i motsvarande del, och med anled
ning av motion l 989/90:Kr239 dels som sin mening ger rege
ringen till känna vad utskottet anfört om en prövning av mu
seets ställning, dels beslutar att för särskilt stöd till museet under 
anslaget vid mom. 29 skall beräknas 500 000 kr., 

24. Medelsanvisningen till Bidrag till vissa museer 
(mom. 29) 

Under förutsättning av bifall till reservation 21 

Ingrid Sundberg, Lars Ahlmark och Lars Ahlström (alla rn) anser att 
moment 29 i utskottets hemställan bort ha följande lydelse: 

29. beträffande medelsanvisningen till Bidrag till vissa museer 
att riksdagen med bifall till motion 1989/90:Kr290 yrkande 34 i 
motsvarande del, med anledning av proposition 1989/90: 100 och 
motionerna 1989/90:Kr257 yrkande 15 och 1989/90:Kr338 yr
kande 16, båda motionerna i motsvarande del, samt med avslag 
på motionerna 1989/90:Kr257 yrkande 16 och 1989/90:Kr312, 
båda motionerna i motsvarande del, till Bidrag till vissa 
museer för budgetåret 1990/91 anvisar ett anslag på 15 757 000 
kr., 

25. Medelsanvisningen till Bidrag till vissa museer 
(mom. 29) 

Under förutsättning av bifall till reservationerna 22 och 23 

Jan-Erik Wikström och Lola Björkquist (båda fp) anser att moment 29 
i utskottets hemställan bort ha följande lydelse: 

29. beträffande medelsanvisningen till Bidrag till vissa museer 
att riksdagen med bifall till motionerna l 989/90:Kr257 yrkande-
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na 15 och 16, 1989/90:Kr312 och· 1989/90:Kr338 yrkande 16, 
samtliga motioner i motsvarande del, och med anledning av 
proposition 1989/90: 100 och motion l 989/90:Kr290 yrkande 34 i 
motsvarande del till Bidrag till vissa museer för budgetåret 
1990/91 anvisar ett anslag på 21 457 000 kr., 

26. Medelsanvisningen till Bidrag till vissa museer 
(mom. 29) 

Under förutsättning av bifall till reservation 22 

Jan Hyttring och Stina Gusta,·sson (båda c) anser att moment 29 
utskottets hemställan bort ha föLjande lydelse: 

29. beträffande medelsaiivisningen till Bidrag till vissa museer 
att riksdagen med bifall 1:ill motionerna 1989/90:Kr257 yrkande 
1 S och 1989/90:Kr338 yrkande 16, båda motionerna i motsvaran
de del, med anledning av proposition 1989/90: 100 och motion 
l 989/90:Kr290 yrkande 34 i motsvarande del samt med avslag på 
motionerna l 989/90:Kr257 yrkande 16 och 1989/90:Kr3 l 2, båda 
motionerna i motsvarande del, till Bidrag till vissa museer för 
budgetåret 1990/91 anvisar ett anslag på 20 957 000 kr., 

27. Medelsanvisningen till Bidrag till vissa museer 
(mom. 29) 

Under förutsättning av bifall till reservation 23 

Kaj Nilsson (mp) anser att moment 29 i utskottets hemställan bort ha 
följande lydelse: 

29. beträffande medelsanvisningen till Bidrag till vissa museer 
att riksdagen med bifall till motionerna l 989/90:Kr257 yrkande 
16 och l 989/90:Kr312, båda motionerna i motsvarande del, med 
anledning av proposition 1989/90:100 och med avslag på motio
nerna l 989/90:Kr257 yrka.nde 15, l 989/90:Kr290 yrkande 34 och 
1989/90:Kr338 yrkande 16, samtliga motioner i motsvarande del, 
till Bidrag till vissa museer för budgetåret 1990/91 anvisar ett 
anslag på 24 457 000 kr., 

28. Tilläggsbelopp för naturvårdstjänster och 
friluftsmuseiverksamhet m.m. (mom. 32) 

Elisabeth Persson (vpk) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 21 börjar med 
"Utskottet har" och slutar med "aktuella motionsyrkandena" bort ha 
följande lydelse: 

Utskottet anser att det är angeläget att utbyggnaden av de regionala 
museernas natur- och miljövårdsinformation kan påbörjas redan nästa 
budgetår. Därför bör riksdagen anvisa medel till SO särskilda tilläggbe
lopp som gör det möjligt för ett antal museer att inrätta naturvårds
tjänster. Riksdagen bör således bifalla motion Kr308 yrkande 2. 
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dels att moment 32 i utskottets hemställan bort ha följande lydelse: 
32. beträffande tilläggsbelopp för naturvårdstjänster och frilufts

museiverksamhet m.m. 
att riksdagen med bifall till motion l 989/90:Kr308 yrkande 2 i 
motsvarande del och med anledning av motionerna 
l 989/90:Kr306 yrkande 2 i motsvarande del, l 989/90:Kr349 yr
kande 2 och l 989/90:Kr375 yrkandena l och 2 beslutar att 
under anslaget vid mom. 34 skall - utöver vad regeringen 
föreslagit - beräknas 4 263 000 kr. till 50 tilläggsbelopp för 
naturvårdstjänster, 

29. Tilläggsbelopp för naturvårdsjänster och 
friluftsmuseiverksamhet m.m. (mom. 32) 

Kaj Nilsson (mp) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 21 börjar med 
"Utskottet har" och slutar med "aktuella motionsyrkandena" bort ha 
följande lydelse: 

Utskottet anser att det är angeläget att utbyggnaden av de regionala 
museernas natur- och miljövårdsinformation kan påbörjas redan nästa 
budgetår. Därför bör riksdagen anvisa medel till 38 särskilda tilläggbe
Iopp som gör det möjligt för ett antal museer att inrätta naturvårds
tjänster. Vidare bör riksdagen anvisa medel till 25 sådana tilläggsbe
lopp avsedda för friluftmuseiverksamhet främst vid Fredriksdals fri
luftsmuseum och Gamla Linköping. Riksdagen bör således bifalla 
motion Kr306 yrkande 2. 

dels att moment 32 i utskottets hemställan bort ha följande lydelse: 
32. beträffande tilläggsbelopp för naturvårdstjänster och frilufts

museiverksamhet m.m. 
att riksdagen med bifall till motion l 989/90:Kr306 yrkande 2 i 
motsvarande del och med anledning av motionerna 
l 989/90:Kr308 yrkande 2 i motsvarande del, 1989/90:Kr349 yr
kande 2 och l 989/90:Kr375 yrkandena 1 och 2 beslutar att 
under anslaget vid mom. 34 skall - utöver vad regeringen 
föreslagit - beräknas 5 623 000 kr. till 38 tilläggbelopp för 
naturvårdstjänster och 25 tilläggsbelopp för friluftsmuseiverk
samhet, 

30. Grunder för fördelningen av nya grundbelopp 
(mom. 33) 

Ingrid Sundberg, Lars Ahlmark och Lars Ahlström (alla m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s.22 börjar med " Som 
utbildningsministern" och på s. 23 slutar med "nya grundbelopp" bort 
ha följande lydelse: 

Som utskottet tidigare understrukit (reservation 16) bör kulturrådet 
inte bli en museimyndighet överordnad de regionala museerna. Kravet 
på verksamhetsplaner bör därför avvisas av riksdagen. Enligt utskottets 
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uppfattning bör särskild hänsyn tas till de små länsmuseernas behov 
vid fördelningen av de nya grundbeloppen. Vad utskottet anfört bör 
riksdagen med bifall till motionerna Kr306 yrkande 1, Kr307 yrkande 
2, Kr308 yrkande 1, Kr309 och Kr349 yrkande 1 som sin mening ge 
regeringen till känna. 

dels att moment 33 i utskottets hemställan bort ha följande lydelse: 
33. beträffande grunder för fördelningen av nya grundbelopp 

att riksdagen med bifall bli motionerna 1989/90:Kr306 yrkande 
1, 1989/90:Kr307 yrkande 2, 1989/90:Kr308 yrkande 1, 
1989/90:Kr309 och 1989/90:Kr349 yrkande 1, med anledning av 
motionerna 1989/90:Kr267 yrkande 1, 1989/90:Kr307 yrkandena 
1 och 4 samt 1989/90:Kr516 yrkande 4 och med avslag på 
proposition 1989/90: 100 som sin mening ger regeringen till 
känna vad utskottet anfört, 

31. Medelsanvisningen till Bidrag till regionala 
museer (mom. 34) 

Under förutsättning av bifall till reservation 28 

Elisabeth Persson (vpk) anser att moment 34 i utskottets hemställan 
bort ha följande lydelse: 

34. beträffande medelsa11visningen till Bidrag till regionala mu
seer 
att riksdagen med anledning av proposition 1989/90:100, med 
bifall till motion 1989/90:Kr308 yrkande 2 i motsvarande del 
och med anledning av motionerna 1989/90:Kr257 yrkande 17, 
l 989/90:Kr306 yrkande 2, l 989/90:Kr310 yrkande 2, 
1989/90:Kr338 yrkande 17 och 1989/90:Kr370 yrkande 20, samt
liga motioner i motsvarande del, till Bidrag till regionala 
museer för budgetåret 1990/91 anvisar ett förslagsanslag på 
56 775 000 kr., 

32. Medelsanvisningen till Bidrag till regionala 
museer (mom. 34) 

Under förutsättning av bifall till reservation 29 

Kaj Nilsson (mp) anser att moment 34 i utskottets hemställan bort ha 
följande lydelse: 

34. beträffande medelsattvisningen till Bidrag till regionala mu
seer 
att riksdagen med anledning av proposition 1989/90:100, med 
bifall till motion l 989/90:Kr306 yrkande 2 i motsvarande del 
samt med anledning av motionerna 1989/90:Kr257 yrkande 17, 
1989/90:Kr308 yrkande 2, 1989/90:Kr310 yrkande 2, 
1989/90:Kr338 yrkande 17 och 1989/90:Kr370 yrkande 20, samt
liga motioner i motsvarande del, till Bidrag till regionala 
museer för budgetåret 1990/91 anvisar ett förslagsanslag på 
58 135 000 kr., 
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33. Medelsanvisningen till Riksutställningar (mom. 
35) 

Ingrid Sundberg, Lars Ahlmark och Lars Ahlström (alla m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 23 börjar med 
"Utskottet tillstyrker" och slutar med "s. 78)" bort ha följande lydelse: 

Utskottet, som tidigare tillstyrkt kraftiga resursförstärkningar utöver 
regeringens förslag för såväl centrala som regionala museer, anser att 
anslaget till Riksutställningar därmed kan begränsas i den omfattning 
motionärerna föreslår. Utskottet tillstyrker således motion Kr290 (m), 
vari föreslås en medelsanvisning som är 5 milj.kr. lägre än den av 
regeringen föreslagna. 

dels att moment 35 i utskottets hemställan bort ha följande lydelse: 
35. beträffande medelsanvisningen till Riksutställningar 

att riksdagen med anledning av proposition 1989/90:100 och 
med bifall till motion l 989/90:Kr290 yrkande 35 till Riksutställ
ningar för budgetåret 1990/91 anvisar ett reservationsanslag av 
20 833 000 kr., 
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Förslag till 

Lag om ändring i lagen ( l 976: 1046) om överlämnande 
av förvaltningsuppgifter mom utbildningsdepartemen
tets verksamhetsområde 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1976: 1046) om 
överlämnande av förvaltning:rnppgifter inom utbildningsdepar
tementets verksamhetsområde 

dels att 7 och l l §§ skall upphöra att gälla. 
dels att 9 a och 12 b §§ skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

9 a §1 

Svenska institutet prövar 
frågor om statliga stipendier för 
att främja utbyte av 
forskarstuderande och forskare 
mellan Sverige och andra 
länder och frågor om för
delning av statliga medel för 
andra åtgärder som syftar till 
att stärka forsknings- och 
fo rskaru t bi Id ni ngssama rbete 
mellan Sverige och andra 
länder. 

Stiftelsen Svenska institutet 
prövar frågor om statliga 
stipendier för att främja utbyte 
av forskarstuderande och 
forskare mellan Sverige och 
andra länder och frågor om för
delning av statliga medel för 
andra åtgärder som syftar till 
att stärka forsknings- och 
forskaru tbi Id ni ngssamarbete 
mellan Sverige och andra 
länder. 

Stiftelsen Svenska institutet 
prövar också frågor om statliga 
resestipendier clt lärare i ung
domsskolan för studiebesök i 
utländska skolor. 

12 b §! 

Sveriges Tekniska museum 
får. i fråga om vid museet 
anställd personal. fatta sådana 
beslut som avser myndighet:~

utövning i den mån inte annat 
är föreskrivet. 

Stiftelsen Tekniska museet 
får, i fråga om vid museet 
anställd personal, fatta sådana 
beslut som avser myndighets
utövning i den mån inte annat 
är föreskrivet. 

Denna Jag träder i kraft den I juli 1990. 

1 Senaste lydelse l985: 48l. 
2 Senaste lydelse 1985: 481. 
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