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LÄNSMUSEERNAS	  	   	   	   	  
SAMARBETSRÅD	  	   	  

  
Verksamhetsberättelse 2012 
 
Länsmuseernas samarbetsråd (LMSR) har till ändamål att tillvarata länsmuseernas gemensamma 
intressen och att vara ett forum för utbyte av erfarenheter och inspiration till utveckling. 
Samarbetsrådet består av 24 medlemsmuseer (se bilaga 1). 
 
Möten och sammanträden 
Styrelsen har haft sex protokollförda sammanträden under 2012: 15 februari, 28 mars, 1 juni, 4 
september, 23 oktober och 13 december. Arbetsgrupper har träffats 28 februari, 15 augusti samt  4 
september för att planlägga års- och höstmöten. Därtill kommer en tät kontakt via mejl och 
telefonmöten. 
 
Årsmötet hölls den 28/3 i samband med Riskförbundet Sveriges museers vårmöte i Göteborg. 
Huvudpunkten var LMSR:s roll i det nya museilandskapet.  
Höstmötet ägde rum den 24-25 oktober på Jönköpings länsmuseum, med temat ”Museernas roll i 
samspel med Sociala media”.  
 
LMSR:s roll i det framtida museilandskapet 
Samarbetsrådets roll och syfte har under året varit den prioriterade uppgiften. Årsmötet och 
höstmötet behandlade på olika sätt frågan och däremellan har presidiet och en särskild arbetsgrupp 
löpande arbetat med detta. Resultatet av diskussionerna är att medlemmarna anser att 
Samarbetsrådet har en viktig funktion att fylla som företrädare för den regionala infrastrukturen för 
kulturarvet, inte minst nu när den nya samverkansmodellen införs. I dagsläget föranleder arbetet 
inte något behov av att omarbeta stadgarna. 
 
Regionernas förhållande till staten 
Bevakningen av konsekvenserna av Samverkansmodellen har varit en viktig uppgift för LMSR 
under 2012. Samarbetsrådet uppvaktade den 29 maj Kulturrådet för att diskutera hur statens stöd till 
regionerna utformats. LMSR har där poängterat vikten av ett fortsatt statligt engagemang och 
ansvar. 
 
Samarbete Länsteatrarna i Sverige och Länsmusikens samarbetsråd 
Under 2012 har presidierna från de tre organisationerna träffats regelbundet för att fördjupa 
samarbetet med att stärka den regionala kulturella infrastrukturen. Gemensamma uppvaktningar, 
bl.a. till Kulturrådet, har gjorts  
 
Almedalen 
Under Almedalsveckan arrangerades, tillsammans med Riksförbundet Sveriges museer och Svensk 
Scenkonst, ett gemensamt seminarium - ”Kulturens institutioner – tillgång eller börda?”.  
 
 
 
 
Uppvaktningar och överläggningar 



LMSR har varit representerade i Riksförbundet Sveriges museers styrelse genom två ledamöter – 
Yvonne Hagberg och Maria Jansén. Fortsatta samverkan i vårmöten och uppvaktningar samt 
fortlöpande diskussioner om rollfördelning. 
 
Styrelsen för LMSR hade i mars en överläggning med Landsantikvarieföreningen för att diskutera 
och samordna verksamheten. 
 
Presidiet och sekretariatet har uppvaktat följande organisationer. 

- Myndigheten för kulturanalys. LMSR förde här fram behovet av en bra och 
samordnad statistik för de regionala museerna. 
- Statens kulturråd. Huvudpunkter var Kulturrådets roll i samverkansmodellen 
och behovet av en fortsatt aktiv statlig kulturpolitik. 
- Riksantikvarieämbetet. Där bl.a. ämbetets syn de regionala museernas roll i 
kulturmiljöarbetet togs upp. 

 
Dessutom deltog samarbetsrådet i SKL:s  kulturting med temat ”Kulturarv för framtiden” 
 
Samarbete med Riksutställningar 
Riksutställningar är en av de regionala museernas viktigare samarbetspartners. Samverkan sker idag 
med flera länsmuseer. Riksutställningar deltog även i LMSR:s höstmöte.  
 
Branschavtal KFS  
Avtalet mellan KFS och de regionala museerna förlängdes till och med dec 2013. Under 2012 har 
LMSR haft en adjungerad plats i KFS styrelse, Yvonne Hagberg har representerat samarbetsrådet. 
Ett nytt branschråd bestående av företrädare från länsmuseicheferna bildades under året. 
 
Utredningar och remisser 
Yttranden har lämnats på:  
- Kulturmiljöarbete i en ny tid (SOU 2012:37). I yttrandet pekas bl.a. på länsmuseerna 

roll som informations- och inspirationscentra i de regionala kulturmiljöorganisationerna.  
 

Hemsidan 
Under året har upprepade problem uppstått i tillgängligheten till hemsidan. Att åtgärda detta blir ett 
prioriterat uppdrag 2013. 
 
Museikostnadsutredningen 
Museikostnadsutredningen avslutades under året. Erfarenheterna från utredningen har framförts till 
den nya Myndigheten för kulturanalys som ett underlag för att få tillstånd en statistik som även tar 
hänsyn till de regionala museernas speciella verksamheter. 
 
Kulturarvslyftet 
LMSR har varit representerat i den nationella referensgruppen genom Christer Gustafsson.. 

 
 
 
 

 
Inga Göransson   Hans Kindgren 
ordförande   sekreterare  
 



Bilaga 1: Medlemsmuseer 
 
Blekinge museum 
Bohusläns museum 
Dalarnas museum 
Gotlands museum 
Jämtlands läns museum  
Jönköpings läns museum 
Kalmar läns museum 
Kulturen i Lund 
Kulturparken Småland 
Länsmuseet Gävleborg 
Murberget, Länsmuseet Västernorrland 
Norrbottens museum 
Regionmuseet i Kristianstad 
Stiftelsen Hallands länsmuseer 
Stockholms läns museum 
Sörmlands museum 
Upplandsmuseet 
Värmlands museum 
Regionmuseum Västra Götaland 
Västerbottens museum AB 
Västergötlands museum 
Västmanlands läns museum 
Örebro läns museum 
Östergötlands läns museum 
 



Bilaga 2 Styrelsen fr o m årsmötet 28 mars 2012 
 
Styrelse Inga Göransson, ordförande Bohusläns museum  
 Yvonne Hagberg Kalmar länsmuseum 

Harriet Hedlund Västerbottens museum 
Raymond Pettersson  Jönköpingsläns museum 
Cecilia Sandberg  Bohusläns museum 
Conny Sandberg  Sveriges Hembygdsförbund 
Mikael Wendt  Västergötlands museum 
 

Suppleanter Gun Gustavsson  Värmlands museum 
Pentti Supponen  Örebroläns museum 

 Birger Svanström  Sveriges Hembygdsförbund 
 

Revisorer Dick Jansson   Upplandsmuseet 
 Tor Carlsson   Västarvet 

Lennart Kollmats  Stiftelsen Hallands länsmuseer  
Revisors- Anders Tell   Regionmuseet Kristianstad 
suppleanter  Bengt von Strokirch  Jönköpings länsmuseum 
  
 
Sekretariat Christer Gustafsson  Hallands länsmuseer 
 Hans Kindgren  Bohusläns museum 

Maria Jansén  t o m  2012-05-31 Östergötlands museum 
Åsa Hallén    fr o m 2012-09-04 Värmlands museum 
Nisse Hemmingsson  Jämtland 

 
Valbe- Thomas Ohlsson,   Södermanlands museum 
redning  Philip Johnsson  Värmlands museum 

Perallan Orrbäck, sammankallande Västergötlands museum 
 Gunilla Oltner  Upplandsmuseet 

  
 

 
Ekonomi Ove Andersson  Jämtlands läns museum  
 
Kansli Stiftelsen Hallands länsmuseer  
 
 


