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Beslut vid regeringssammanträde den 31 januari 2008 

Bakgrund 

Med stöd av regeringens bemyndigande den 22 februari 2007 

har chefen för Kulturdepartementet tillkallat en särskild 

utredare med uppdrag att vara en koordinator för museisektorn 

(dir. 2007:22). Utredaren ska i dialog med berörda parter pröva 

olika former för ökad samverkan av exempelvis administration, 

föremålshantering och sektorsforskning. Syftet är att frigöra 

resurser för museernas kärnverksamhet och att bidra till ytter-

ligare högkvalitativ verksamhet. Uppdraget omfattar främst det 

statliga och statsunderstödda museiväsendet inom Kulturdepar-

tementets ansvarsområde, men även övriga statligt finansierade 

museer och museiväsendet i sin helhet om synergieffekter kan 

uppnås för hela sektorn. Museikoordinatorns arbete ska vara 

avslutat den 15 februari 2009. 

I budgetpropositionen för 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 

17) aviserade regeringen att den nuvarande verksamheten med 

Kulturarvs-IT vid Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna ska ses över. 

Mot denna bakgrund och med hänvisning till den ekonomiska 

situationen för Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna har stiftelsen 

lämnat förslag på bl.a. en översyn av hela verksamheten till 

Kulturdepartementet (Ku2007/3503/KR). Stiftelsen har vid ett 

flertal tillfällen även tidigare för Kulturdepartementet påtalat de 

ekonomiska svårigheter stiftelsen befinner sig i. 
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Tilläggsuppdrag 

Utredaren ska mot denna bakgrund göra en översyn av den 

verksamhet som bedrivs av Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna. 

I översynen ingår att utvärdera verksamheten vid stiftelsen 

ur ett kulturpolitiskt perspektiv samt att utreda och föreslå 

ekonomiskt och kulturpolitiskt långsiktigt hållbara former för 

konservering och digitalisering av kulturarv, med kulturarvs-

institutionernas behov som utgångspunkt. 

Utredaren ska i detta sammanhang överväga om driften av 

Kulturarvs-IT bör övertas av någon annan. Utgångspunkten ska 

vara att de medel som avsatts för driften av Kulturarvs-IT ska 

överföras till den huvudman som eventuellt tar över verksam-

heten. 

I den mån utredningen lämnar förslag som innehåller 

ekonomiska konsekvenser ska utredningen även lämna förslag 

till finansiering av dessa. 

Redovisning av tilläggsuppdraget 

Museikoordinatorn ska redovisa tilläggsuppdraget senast den 14 

april 2008. 

 

(Kulturdepartementet) 


