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Beslut vid regeringssammanträde den 12 februari 2015 

Utvidgning av uppdraget 

Regeringen beslutade den 30 januari 2014 kommittédirektiv om 

en översyn av den statliga museipolitiken (dir. 2014:8). 

Utredaren får nu också i uppdrag att analysera och föreslå 

hur verksamhet och samlingar vid de centrala museerna i högre 

utsträckning kan göras tillgängliga för människor i hela landet. 

Utredningen ska fortfarande redovisas senast den 15 oktober 

2015. 

De centrala museerna – en resurs för hela landet 

Ett levande kulturliv är en del av välfärden och demokratin. 

Regeringens kulturpolitiska ambition är att skapa förutsätt-

ningar för konstnärlig frihet samt kvalitet, tillgänglighet och 

delaktighet i kulturlivet. 

Kulturarvet är en del av vår samtid och framtid. Regeringens 

ambition är att skapa förutsättningar för ett levande kulturarv 

som bidrar till fördjupad samhörighet människor emellan samt 

mellan människor och miljö. 

Kulturell bildning och kulturellt deltagande är viktiga förut-

sättningar för att ständigt återerövra yttrandefriheten och upp-

rätthålla demokratin. Alla människor ska därför ha rätt och 

möjlighet att utöva och ta del av kultur i alla delar av landet. 

På kulturens arenor, däribland museerna, prövas olika per-

spektiv och skapas förutsättningar för tillit och respekt. De är 
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därmed forum för demokratisk utveckling av ett samhälle som 

bygger på alla människors lika värde. 

Genom gestaltning och olika aktiviteter sätter museerna in 

föremål, händelser och företeelser i sammanhang och gör dem 

aktuella, intressanta och meningsfulla för dagens människor. De 

centrala museerna finansieras till största delen med statliga 

anslagsmedel. De har kunskapsuppbyggande och förmedlande 

uppdrag och har ofta en ledande roll inom sina respektive 

ämnesområden. De centrala museernas samlingar är omfattande 

och delar av dem visas i museernas egna utställningar. Därtill 

bistår de centrala museerna med utlån och depositioner till olika 

museer i Sverige och internationellt och tillgängliggör sam-

lingsinformation digitalt. Inom många ämnesfält finns fram-

stående expertis vid de centrala museerna. 

Flertalet av de centrala museerna är lokaliserade till Stock-

holm. Samtidigt är deras verksamheter en angelägenhet för alla 

och de centrala museerna har ett ansvar för att människor i hela 

landet på olika sätt kan ta del av dessa verksamheter. Rege-

ringen bedömer att det är angeläget att de centrala museernas 

samlingar och verksamhet i högre grad än i dag blir tillgängliga 

i alla delar av landet. 

Utredaren ska därför 

 analysera och lämna förslag på hur samlingar och verksam-

het vid de centrala museerna i högre utsträckning kan göras 

tillgängliga för människor i hela landet. 

(Kulturdepartementet) 


