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REMISSYTTRANDE

Moderaterna i Skövde kommun avger nedanstående yttrande över Statskontorets
rapport om Bidrag till försvarshistorisk verksamhet - en översyn (Diarienummer:
Ku2012/1519/KA).

Moderaterna i Skövde kommun tillstyrker Statskontorets förslag om att på längre sikt
förändra förfarandet och organisationen för bidragshanteringen till de försvarshistoriskt
inriktade museerna. Vi vill särskilt understryka värdet av att förslaget om att utveckla och
precisera bidragsförordningen (2007:1438) beaktas och verkställs.
Försvar i insats - inte bara i förvar
Statsverket konstaterar att bristen på ett i förordningen tydligt angivet syfte för
bidragsgivningen medfört att utredningen Försvar i förvar använts som underlag för
statens bidragsgivning och hantering av det militära kulturarvet. Moderaterna i Skövde
kommun menar att detta inte är tillfylles.
Syftet med Försvar i förvar är att genom bidrag till ett antal museer sprida kunskap och
insikt om Sveriges försvarsansträngningar under det kalla kriget. Det är viktigt och
angeläget, men inte tillräckligt. All militär kultur och verksamhet är inte minnen och
historia! De få kvarvarande svenska, militära förbanden är i högsta grad levande och
aktiva. Förbanden och dess soldater löser dagligen uppgifter såväl i Sverige som
utomlands och inte sällan under riskfyllda omständigheter. Moderaterna i Skövde menar
att det därför är orimligt att jämställa alla militäranknutna museer. Det är skillnad på
försvarsminnen i förvar och ett försvar i insats! De aktiva förbandens museer kan och
bör ha en annan roll än endast bevara minnen från en svunnen tid och staten bör stödja
dessa med bidrag.
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Museum och mötesplats
Ett museum med koppling till ett aktivt militärt förband skulle kunna utgöra en
betydelsefull länk mellan förbandet och allmänheten. Det skulle kunna vara en plats som
inte bara visar historien och vårdar kultur- och traditionsarvet, utan också åskådliggör
dagens verksamhet. Det skulle därmed kunna vara ett verktyg i arbetet med att rekrytera
personal till det nya insatsförsvaret, som ju vilar på frivillighetens grund. Det skulle
dessutom kunna bidra till försvarsupplysning i en tid när försvarets folkliga förankring
riskerar att urlakas. Vi ser också att ett museum har en roll att spela inom ramen för den
veteranpolitik som nu äntligen utvecklas och får ökad betydelse. Många hemvändande
soldater upplever frustration över att den hemmavarande omgivningen inte har
förståelse för deras insatser, umbäranden och upplevelser. Ett förbandsmuseum skulle
vara en plats där dagens hjältar uppmärksammas och deras insatser synliggörs.
Sammanfattning
Moderaterna i Skövde kommun menar att staten har ett särskilt ansvar för att stödja det
militära kulturarvets bevarande och utveckling vid de museer, som har en koppling till
idag aktiva, militära förband. Därmed bör inte kriterierna för bidrag begränsas endast
till åskådliggörande av historisk verksamhet. De bör breddas till att omfatta information
och upplysning även om aktuell militär verksamhet.
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