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Landstingsstyrelsen

Nya lokaler för Stockholms läns museum

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz

ÄRENDET
Styrelsen för stiftelsen Stockholms läns museum förordar att verksamheten flyttar till Dieselverkstaden i Nacka kommun.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att uppdra åt kulturnämnden att utarbeta beslutsunderlag i enlighet med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.

Ingela Nylund Watz

Anders Lönn

Bilaga
1 Stockholms länsmuseums skrivelse
2 Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Styrelsen för stiftelsen Stockholms läns museum har den 3 juni 2003 förordat en
flytt av verksamheten till Dieselverkstaden i Nacka kommun.
Stockholms länsmuseums skrivelse till landstingsstyrelsen den 4 juni 2003 bifogas (bilaga).

Yttranden har inhämtats från landstingsdirektören och kulturnämnden.

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 1 oktober 2003 föreslagit landstingsstyrelsen besluta att uppdra åt kulturnämnden utarbeta beslutsunderlag i enlighet med vad
som framgår av detta tjänsteutlåtande.
Landstingsstyrelsens förvaltning är, liksom kulturnämnden, tveksam till att tillstyrka en
ökning av landstingets bidrag till länsmuseet. Inriktningen av det budgetarbete som för
närvarande pågår präglas, när det gäller bidragsgivning generellt sett, av en betydande
återhållsamhet. Till detta kommer att det beslutsunderlag som lagts fram av museet, enligt
förvaltningen, inte är tillräckligt väl genomarbetat. De alternativa lokaliseringar som nämns
har inte analyserats fullt ut. Kulturnämnden föreslås därför få i uppdrag att i samarbete
med länsmuseet göra en fördjupad genomgång av hela omlokaliseringsfrågan.

Kulturnämnden har den 16 september 2003 avgett följande yttrande.
”Kulturnämnden tycker att det är värdefullt om en omlokalisering kan stärka länsmuseets
identitet och göra museet och dess verksamhet mer synlig för såväl allmänhet som länets
kommuner och andra lokala museer i regionen. Nämnden ser det även som naturligt att
länsmuseet kan verka i lokaler som erbjuder medarbetarna en god arbetsmiljö.
Kulturnämnden anser att det finns många angelägna behov inom den samlade kultur- och
föreningsverksamhet som kulturnämnden stöder. Mot den bakgrunden och med hänsyn till
landstingets pressade ekonomiska situation, ställer sig kulturnämnden tveksam till länsmuseets planerade ökning av den samlade lokalytan i och med uppbyggnaden av en större utställningsverksamhet och därtill knutna ökade lokal-, personal- och driftkostnader.
Då länsmuseet skall vara en resurs för hela länets barn och ungdomar samt ett nav för kulturarvet och kulturmiljön skall detta prioriteras.
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Som kulturnämnden anfört tidigare, senast i skrivelse till landstingsstyrelsen den 16 juni
2003, kan kulturnämnden inte finansiera kostnaderna för utökat stöd till länsmuseet i samband med ny lokalisering inom nämndens nuvarande budgetram.”
Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande bifogas (bilaga).

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 8 oktober 2003.

