
En doldis i kultursamverkan
– kulturmiljö i regional kulturpolitik

Konferens den 10 mars kl. 10-16 . Kaff e från 9.30

Plats: Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm 

EU:s kulturministrar har nyligen slagit fast att kulturarv och kulturmiljö är ett socialt 
kapital som inspirerar medborgarna till samhällsengagemang, ökar livskvaliteten 
och välbefi nnandet. Hur kan den regionala politiken ge förutsättningar för detta?

I kultursamverkansmodellen inryms kulturmiljö under ”museiverksamhet”. Men hur 
kan den regionala politiken agera? Den har ju makt och möjlighet att åstadkomma 
något för och med kulturmiljö. Genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte vill vi 
inspirera till nya tag i kulturmiljöarbetet.

Riksantikvarieämbetet har regeringens uppdrag att i bred samverkan ta fram en 
vision för kulturmiljöarbetet 2030. Vi vill nu ha ert bidrag till visionen genom 
samtal och diskussion om kulturmiljöfrågan. 

Vi vänder oss till regionala kulturpolitiker och tjänstemän på regioner och landsting 
samt företrädare för länsstyrelser och regionala museer. 

Anmälan på separat anmälningsblankett som bifogas denna inbjudan 
ska ha inkommit senast den 24 februari. Konferensen är kostnadsfri. 

Välkomna till en inspirerande dag!

Lars Amréus
Riksantikvarie



Ett framåtsyftande kulturarvsarbete har potential i att 

utmana normer och invanda tankemönster och skapa ett 

mer välkomnande län. Det kan åstadkommas genom att 

kulturarv används på ett inkluderande sätt där människor, 

berättelser och platser får utrymme. Kulturella och kreativa 

näringar har stor betydelse för samhällets utveckling och 

för ekonomin. Den kunskap och de samlingar, kulturmiljöer 

och arkiv som institutioner, föreningar och företag 

upprätthåller är en viktig infrastruktur för tillväxt och 

företagande inom besöksnäring och upplevelser.

Märta Molin, kulturchef, Landstinget i Västernorrland

Genom att levandegöra hembygden och lyfta fram 

den lokala historian stärker vi vår identitet men knyter 

också band till tidigare generationer. Mångfald och 

internationella kontakter har alltid varit en bärande del 

av den svenska samhällsutvecklingen. Fördjupad kunskap 

om kulturarv och kulturmiljö gör att vi tydligare kan se 

likheter mellan olika kulturer. Det svenska kulturarvet ger 

oss en förklaring till mycket av det som sker i vår samtid. 

Conny Brännberg, ordförande (KD) i kulturnämnden, Västra 

Götalandsregionen

Arbetet med att göra kulturarv och kulturmiljö tillgäng-

ligt och synligt behöver utvecklas. Överenskommelsen 

om utvecklingssamverkan med Riksantikvarieämbetet och 

Länsstyrelsen i Skåne ger Region Skåne bättre möjligheter 

att möta efterfrågan från kommunerna på insatser för 

att utveckla kulturarvs- och kulturmiljöområdet på lokal 

och regional nivå. I dialogen med kommunerna kommer 

dessa frågor högt upp på dagordningen.

Martin Andrén, funktionsansvarig för kulturarv, Region Skåne



Vad är kulturmiljö…

Kulturmiljö är ett sätt att se och tala om de spår av det förfl ut-

na som fi nns överallt omkring oss och berör alla människor i 

vardagen. 

Kulturmiljö utgör ett socialt kapital som inspirerar till medbor-

garnas deltagande i det off entliga livet.

Viktigast av allt är engagerade medborgare. De behöver i sin tur 

politiker som sätter värde på och vill något med kulturmiljö.

…och vad ska vi med den till? 

Vi som lever nu kan använda kulturarv och kulturmiljö på många 

sätt. De kan vara något som får fi nnas kvar på marginalen, när 

det inte är i vägen eller hindrar utvecklingen. Men de kan också 

ge människor makt och möjlighet att delta eller användas för att 

förstå förändring i långa tidsperspektiv. Institutioner och hand-

lingsmönster, föreställningar och val påverkas av det förfl utna 

och formar i sin tur en avlägsen framtid. Vi lever i en tid av stora 

och svåra utmaningar som globalisering, klimat, migration… 

Hur ska vi människor kunna förstå och påverka det som händer? 

Kulturarv och kulturmiljö kan ge oss kunskaper, perspektiv och 

visa på alternativa lösningar och framtider. 

Alla har vi ett ansvar och är beroende av kulturmiljön…

Alla lever i kulturmiljön, använder, skapar, ordnar, utvecklar och 

tar hand om den. Tjänstemännen tar fram underlag, planerar, 

föreslår, genomför, vårdar och ger råd och stöd. Politikerna fattar 

beslut om visioner, program, pengar, åtgärder, prioriterar och 

styr.



Konferensprogram 
10 mars 2015

Plats: Wallenbergaren, Näringslivets hus, Storgatan 13, 

Stockholm

Moderator: Philip Johnsson

9.30-10.00 Kaffe och registrering
10.00 – 10.20 Inledning 
Riksantikvarie Lars Amréus och Conny Brännberg, vice ordförande i SKL:s kulturberedning 
10.20 – 11.30 Föreställningar och fördomar om kulturmiljö och Hur ska det 
fungera? Planer, pengar och verksamhet
Maja Flygt, Lotta Boss, Anita Bergenstråhle-Lind, Birgitta Johansen, Riksantikvarieämbetet 
11.30 – 12.00 Varför ska man bry sig om kulturmiljö?
Christer Gustavsson, Uppsala universitet
Anna Molin, Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Bodil Axelsson, Linköpings universitet
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 13.30 Med historien som kompass
Björn Magnusson Staaf, Lunds universitet
13.30 – 14.10 Styra och ställa
Samtal mellan kulturpolitikerna Ann Katrin Sjölund (S), Conny Brännberg (KD), Leif Larsson 
(C), Yngve Petersson (MP), Lars Nordström (FP), NN (M), NN (V), NN (SD)
14.10 – 14.40 Maktfördelning och samverkan
Tjänstemän i region, landsting och länsstyrelse reflekterar
Eva Carron, Mats Riddersporre, länsstyrelserna
Martin Andrén, Märta Molin, region respektive landsting
14.40 – 15.00 Fika
15.00 – 15.40 Vad är regionalt kulturmiljöarbete?
Fyra länsmuseichefer reflekterar
Åsa Hallén, Värmland, Örjan Molander, Kalmar, Carl-Magnus Gagge, Västmanland, Lilian 
Rahtje,  Västernorrland
15.40 – 16.00 Vision kulturmiljö 2030 – och vad gör vi när vi kommer hem?
Riksantikvarie Lars Amréus, Maja Flygt, Lotta Boss, Riksantikvarieämbetet

Se bifogad separat anmälningsblankett.

Läs mer på www.raa.se/kulturarvet/kulturpolitik/da-och-nu-att-bevara-anvanda-

och-utveckla-kulturmiljon/




