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Angeläget med kortare handläggningstider och förskottsutbetalningar

Medlemmar till oss vittnar om svårigheten att överleva som förening i och med långa handläggningstider för
bland annat EU:2 strukturfonder. Det är angeläget att handläggningstider kortas ned och att beviljade
projektpengar utbetalas i förskott.
De flesta av våra medlemmar har inte likvida medel att ligga ute med under projekttiden och kan därför inte
söka de här projektbidragen. Det innebär att stora delar av civilsamhället står utanför de program som
Jordbruksverket har i uppdrag att fördela ut.
Civilsamhället är betydelsefullt och omfattande. En stor del av Sveriges gemensamma kulturarv vilar på
ideella föreningar. I de kulturpolitiska målen lyfter man värdet av civilsamhället. Det bör återspeglas hos
myndigheter, regioner och kommuner.

Om ArbetSam
ArbetSam är en samlande resurs för Sveriges arbetslivsmuseer. Vi verkar för att synliggöra
arbetslivsmuseerna, genom att bland annat producera en museiguide varje år, och vi verkar för
kunskapsöverföring genom en omfattande kursverksamhet. Kursverksamhet sker i samarbete med Arbetets
museum. ArbetSam är Sveriges största museiförening med drygt 600 medlemsmuseer. Medlemmarna i
föreningen kommer från orter över hela landet. Driftsformerna för dessa museer är mycket varierande:
enskilda föreningar, stiftelser, kommuner, privatpersoner och företag, som sköter den vardagliga driften.
Huvudparten av arbetslivsmuseerna drivs av ideella krafter. Därutöver har vi 28 medlemsorganisationer samt
ett 20-tal enskilda medlemmar.
Arbetslivsmuseerna berättar och levandegör industrisamhällets kulturarv och vardagsliv, ofta där historien
utspelade sig. Flera av dem med maskiner och tekniska system i drift. Värdet av det ideella arbetet på
arbetslivsmuseerna har beräknats till mer än 120 miljoner kronor per år.
ArbetSam fyller en viktig funktion som paraplyorganisation för landets arbetslivsmuseer.
Arbetslivsmuseerna är en viktig del av besöksnäringen, de beräknas ha omkring 10 miljoner besök per år.
Arbetslivsmuseerna är också en viktig resurs för landets skolor och för en levande landsbygd i hela Sverige.
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