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Remiss om betänkandet Sveriges museum om 
Förintelsen (SOU 2020:21) 

Er beteckning: Ku2020/01036/KL 

Länsstyrelsens uppdrag
Länsstyrelsen i Stockholm har, tillsammans med Sametinget, i uppdrag att följa 
upp minoritetspolitikens utveckling i hela landet. I uppdraget ingår att samordna 
insatser mellan berörda förvaltningsmyndigheter samt genomföra 
kunskapshöjande åtgärder om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 
Dessutom har Länsstyrelsen i uppdrag att samordna frågor och följa upp insatser 
inom regeringens strategi för romsk inkludering 2012 – 2032 och ansvara för det 
statliga kulturmiljöarbetet i länet. Inom ramarna för kulturmiljöansvaret ska 
Länsstyrelsen samverka med andra kulturmiljövårdande organ inom länet, särskilt 
länsmuseerna och motsvarande museer. 

Utöver ovanstående uppdrag samordnar Länsstyrelsen det regionala arbetet för att 
uppnå de svenska miljömålen. Länsstyrelsen arbetar tillsammans med kommuner, 
näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få 
genomslag i länet och miljön ska bli bättre. Länsstyrelsen leder även det regionala 
arbetet med energiomställningen och minskad klimatpåverkan.

Synpunkter
Länsstyrelsen ser positivt på utredningens förslag, om hur ett museum kan inrättas 
i Sverige, för att bevara och föra vidare minnet av Förintelsen. Länsstyrelsen ser 
att Förintelsen ska behandlas i en bred historisk kontext och att olika grupper som 
föll offer för nazismen uppmärksammas såsom judar, romer, personer med 
funktionsnedsättning och hbtq-personer. Länsstyrelsen delar också bedömningen 
att ett nationellt museum bör samverka med länsmuseerna för att nå hela landets 
befolkning med verksamheten. Länsstyrelsen ser även vikten av att lyfta fram 
befintliga lokala och regionala perspektiv av frågorna genom att visa på autentiska 
platser i länet. Förintelsen skedde inte på svensk mark, trots det finns det platser 
här av historisk betydelse för händelsen. Länsstyrelsen ser att ett arbete med att 
kartlägga och pedagogiskt lyfta fram dessa platser vore en naturlig arbetsuppgift 
för de regionala museerna.

Vad gäller frågan om fysisk lokalisering av ett nationellt museum gör 
Länsstyrelsen bedömningen att det ur ett hållbarhetsperspektiv är fördelaktigt att 
nyttja en befintlig byggnad istället för att bygga nytt. En befintlig byggnad på en 
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plats som bär på en berättelse av betydelse för museets verksamhet kan dessutom 
stärka museets attraktivitet. 

Det är viktigt att de judiska och romska institutioner och organisationer som 
verkar för att föra överlevandes berättelser vidare får möjlighet att vara med och 
påverka muséets innehåll och utformning. Det gäller inte minst den romska 
minoriteten vars historiska erfarenheter från Förintelsen inte tidigare 
uppmärksammats i tillräckligt hög utsträckning. Eftersom Sveriges gränser var 
stängda för romer under 1914 - 1954 finns få vittnesmål från denna grupp av 
överlevare i landet. Sveriges agerande bör därför särskilt belysas och vittnesmål 
inhämtas från romska överlevare i andra länder. 

I tider där icke-demokratiska och främlingsfientliga krafter åter angriper judar, 
romer och andra nationella minoritetsgrupper i retorik och handling behöver 
antisemitism, antiziganism och andra former av diskriminering och hatbrott 
fortsatt synliggöras och bekämpas. Utredningens förslag om att skapa en bred 
verksamhet som även inkluderar pedagogisk verksamhet och undervisning kan 
bidra positivt i det fortsatta arbetet. Även här skulle en samverkan med 
länsmuseerna vara gynnsam för att nå ut till så många som möjligt. 

Beslutet har fattats av länsöverdirektören Johan von Sydow med antikvarien Lotta 
Eriksson Kockum som föredragande. I den slutliga handläggningen har även 
tillväxtdirektören Anna Conzen och samhällsbyggnadsdirektören Åsa Ryding 
deltagit. 
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

Kopia till:
Ku.KL@regeringskansliet.se
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