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2 bilagor
1

BAKGRUND

Med hjälp av särskilt ekonomiskt stöd från kulturnämnden har Länsmuseet under
våren 2001 utrett förutsättningarna för att ta över huvudmannaskap för Medicinhistoriska museet och Länshemslöjdskonsulenterna från kulturnämnden.
1.1
Sammanfattning av rapporten
Sammanfattningsvis ställer sig rapporten positiv till att Länsmuseet tar över huvudmannaskapet för Medicinhistoriska museet och Länshemslöjdskonsulenterna.
Som en förutsättning för övertagandet ställer Länsmuseet en rad villkor, främst av ekonomisk art enligt följande.
Verksamhetsgren Stöd från kulturBegärt stöd från
Skillnad
(Belopp i tkr)
nämnden 2001
landstinget 2002
________________________________________________________________
Nuvarande länsmuseet
6 182
8 245
2 063
Medicinhistoriska museet
3 634
6 500
2 866
Länshemslöjdskonsulenterna
1 574
2 725
1 151
________________________________________________________________
Summa
11 390
17 470
6 080
Av det begärda utökade stödet för Medicinhistoriska museet och Länshemslöjdskonsulenterna avser mellan 600 och 700 tkr kompensation för att verksamheterna
inte berättigar till avdrag av ingående moms om de förs över till länsmuseet som är en
stiftelse. För åren 2003 och därefter ställer rapporten krav på att landstingets stöd ökar
kontinuerligt som kompensation för löpande kostnadsökningar, främst löneökningar.
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Förutom det krav på ökat stöd om 6 080 tkr om året som redovisas ovan, ställer rapporten
krav på att landstinget tillskjuter ett engångsbelopp på 9 mkr till länsmuseet för att bygga
upp ett eget kapital.
De behov av ökat ekonomiskt stöd som Länsmuseet utrycker i sin rapport är av sådan
omfattning att de inte kan tillgodoses inom ramen för kulturnämndens budget.
Eftersom kulturförvaltningen efter sommaren 2001 uppvaktats av företrädare för SL
som söker ny huvudman för Spårvägsmuseet vill kulturnämnden även föra in den
frågan i sammanhanget. Utifrån landstingsfullmäktiges uppdrag till kulturnämnden
att söka finna andra huvudmän för den kulturproduktion som finns kvar inom kulturnämnden kan det inte vara aktuellt att föra över huvudmannaskapet för Spårvägsmuseet till kulturnämnden.
2

KULTURNÄMNDENS FÖRSLAG

Det är otvivelaktigt så att länsmuseet sedan lång tid tillbaka befinner sig i en ekonomisk
mycket svår situation. Länsmuseets uppgift är ett samhällsåtagande som landstinget förutsätts ta ansvar för. Landstinget är därutöver direkt huvudman för ytterligare två museer. Medicinhistoriska museet som drivs av kulturnämnden och Spårvägsmuseet
som drivs av SL.
Sammantaget kan landstinget således sägas ha ett långtgående ansvar för tre museer vilka samtliga har en svår ekonomisk situation och dessutom är föremål för diskussioner vad
gäller organisation och huvudmannaskap.
Även om landstingets stöd till Medicinhistoriska museet och Länshemslöjds-konsulenterna
i första hand kan hävdas vara ett ansvar för kulturnämnden, anser kulturnämnden att det
finns anledning att se över landstingets samlade åtagande vad avser museiverksamhet.
Kulturnämnden föreslår därför att landstingsstyrelsen initierar en sådan översyn.
I samband med översynen bör olika handlingsalternativ belysas förutsättningslöst. Översynen bör inte enbart avse organisatorisk hemvist och ekonomiska förutsättningar utan
även belysa museernas verksamhet, något som kanske är särskilt viktigt vad gäller länsmuseet som i samband med stiftelsebildningen torde ha tilldeltas ett alltför omfattande
uppdrag i relation till det ekonomiska stöd som parterna kom överens om.
Vad gäller länsmuseiverksamheten konstaterar kulturnämnden att det redan i dag finns
två delvis parallella organisationer då Stockholms stadsmuseum ansvarar för de frågor
som ankommer på länsmuseet vad avser Stockholms stad. Ett uppdrag för vilket Stadsmuseet erhåller ersättning från Länsmuseet (del av statsbidraget).
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