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Yttrande över betänkandet Sveriges museum om

Förintelsen (SOU 2020:21)

Arbetsgivarverket har erhållit mbricerat betänkande för yttrande. Arbetsgivarverket begränsar sitt yttrande till att avse frågor av arbetsgivarpolitiskkaraktär.
Utredningen föreslåratt ett museum inrättas i Sverige för att bevara och föra
vidare minnet av Förintelsen. Utredningen föreslåratt museet i första hand inrättas
som en egen myndighet med en styrelse med fullt ansvar och i andra hand inom

en befintligmuseimyndighet eller inom myndigheten Forum för levande historia i
en omorganiserad form. Enligt Myndighetsförordningen8 § har myndigheter som
är att betrakta som små samma ansvar att vara funktionella arbetsgivare som
större myndigheter. Arbetsgivarverkets erfarenhet utifrån arbetsgivarpolitisk
samverkan är att det kan finnas svårigheteratt fullt ut kunna ta detta ansvar för
myndigheter med den storlek som ett förintelsemuseum som egen myndighet
skulle få. Ur det perspektivet är en organisering inom en befintlig myndighet att
föredra.

Utredningen skisserar en tidplan där det nya museet startar sin verksamhet den
l januari 2022. Det innebärenligt Arbetsgivarverket att det bör ges tid till att ta
fi-am en kompetensforsörjningsplanoch bemanna verksamheten i god ordning
med bästa möjliga kompetenser.
Arbetsgivarverket delar uti-edningens uppfattning att lokaliseringen bör avgöras
utifrån verksamhetens behov. I det här fallet pekar utredningen på vikten av att
lokaliseringenknyter an till ett historiskt sammanhang och underlättar samverkan
med akademiska institutioner. Detta för att bädda for en så god tillströmning av
publik, inte minst av skolelever, som möjligt.
Arbetsgivarverket har inga ytterligare synpunkter på förslagen i skrivelsen.

Beslut i detta ärende fattas av stf. generaldirektör Åsa Krook. Vid den slutliga
h

läggningendeltog utredare Elisabet Sundén Ingeström, föredragande.
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