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MUSEIBANORNAS RIKSORGANISATION

Till: Kulturdepartementet
103 33 STOCKHOLM

Eslöv den 22 november 2013

Remissvar från Museibanornas Riksorganisation (MRO):
Remiss avseende Riksantikvarieämbetets förslag till förordning om
statsbidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet –
departementets beteckning Ku2013/1814/KA
Museibanornas Riksorganisation (MRO) företräder de museijärnvägs- och museispårvägsföreningar som trafikerar fristående bana skild från övriga järnvägsnätet. Trafiken bedrivs på
ideell basis utan avlönad personal och med syftet att visa upp det kulturhistoriska arvet av
spårburen trafik. Samtliga MRO:s föreningar (omkring 20 stycken) är således verksamma inom
kulturmiljöområdet. En presentation av begreppet museijärnvägar finns i vårt PM daterat 22
augusti 2010. Det har titeln ”Museijärnvägen”. PM:et går att hitta på MRO:s hemsida
(www.museibanorna.se) eller rekvireras med hjälp av MRO:s e-postadress
(info@museibanorna.se).

Granskning
MRO tackar för remissen och lämnar härmed nedanstående remissvar. MRO vill
understryka att MRO och dess medlemsföreningar önskar arbeta med mycket hög
säkerhet i sin järnvägstrafik. Vi sätter värde på en korrekt roll för samspelet
mellan museijärnvägar och de föreskrifter i t ex järnvägslagen och
järnvägsförordningen samt lagen och förordningen om säkerhet vid tunnelbana
och spårväg, som är giltiga för oss. Vi sätter också värde på och vill ha ett bra
samarbete med myndigheter och med departementen. MRO ser gärna fram mot
ett sammanträffande med representanter för kulturdepartementet, om så
önskas, när remisstiden har gått ut.
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Inledning
Riksantikvarieämbetets organisationsstöd till ideella organisationer inom
kulturmiljöområdet (År 2013 totalt 4,5 Mkr, tidigare år 3.5 Mkr) är mycket viktigt
för de mottagande organisationerna. Stödet medger en långsiktig verksamhet
hos de organisationer som kvalificerar sig för stöd. Stödet medger att de
kulturpolitiska målen lättare kan nås genom våra ideella insatser.
Det är glädjande att regeringen nu plannerar en bättre formalisering av detta
stöd till civilsamhällets organisationer. Genom formaliseringen och dess krav
säkerställes en ökad kvalité på användningen av de resurser som delas ut. Ökade
krav på kvalité anser MRO vara mycket viktigt, inte minst då det gäller allmäna
medel. För organisationer inom kulturmiljöområdet finns det i övrigt ganska
begränsade möjligheter att erhålla bidrag. Denna formalisering från statsmakten
kommer därför att medföra att civilsamhället framöver bättre kan planera sin
långsiktiga verksamhet.
Nedan följer några få förslag till förbättringar av utkastet till förordning.
Förslag till förbättringar
1. I 3§ bör föras in ytterligare ett krav på organisationerna, förslagsvis skrivs
det som första punkt i uppräkningen. Denna punkt bör lyda ”Utgör en del
av civilsamhället.”
2. I 7§ stryks första meningen. Krav på redovisningar avhandlas i 9§ och bör
inte anges på mer än ett ställe.

3. I 7§ bör sista meningen ”I beslutet ska den tid …” ersättas med följande
mening ”I beslutet ska anges den tid inom vilken bidraget ska vara
förbrukat.” MRO anser att rimlig tid kan vara 2 år för denna typ av bidrag.
4. I 8§ låter meningen ”Borgen eller annan säkerhet” mycket främmande för
ideella organisationer. Dessa organisationer har som regel endast mycket
begränsade ekonomiska tillgångar. Organisationernas tillgångar är istället
i form av historiskt värdefulla föremål (hus, fordon etc.) samt givetvis
immateriella tillgångar till exempel i form av kunskap (intellektuell och
handens). Att ställa krav på borgen från ideella föreningar är inte rimligt,
att ställa dessa krav på enskilda medlemmar i den ideella föreningen låter
sannolikt för den enskilde medlemmen mycket avskräckande. Meningen
om borgen bör därför strykas
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5. I 9§ nämns auktoriserad revisor. Långt ifrån alla ideella organisationer har
enkel tillgång till en auktoriserad revisor. Denna tjänst får sannolikt därför
köpas av de föreningar som eventuellt får högre anslag än fem
prisbasbelopp. Detta blir en dryg kostnad och resultatet kan lätt bli att
ingen förening önskar få beviljat ett bidrag över fem prisbasbelopp. Att
motta ett bidrag över fem prisbasbelopp blir lätt en förlust jämfört med
ett bidragsbelopp strax under denna gräns. Kravet på en god utförd
revision borde i stället kunna uppfyllas av föreningarnas - av dess årsmöte
utsedda - revisorer och inte nödvändigtvis en auktoriserad sådan. Kravet
om auktoriserad revisor bör alltså strykas.
6. I 10-14§§ behandlas ”Återbetalning och återkrav”. MRO kan inte annat än
instämma i de regler och krav som föreslås i dessa 5 paragrafer. All typ av
oegentligheter måste med kraft bekämpas. Endast seriösa organisationer
som arbetar med hög kvalité bör komma ifråga för anslag.

Vänligen

Ragnar Hellborg
Ordförande
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