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Sammanfattning och slutsatser – workshop om 

Riksantikvarieämbetet, kultursamverkansmodellen 

och kultursamverkan 

 

Införandet av den så kallade kultursamverkansmodellen innebär att en ny spelplan 

bildats mellan statliga, regionala och lokala aktörer på kulturområdet. 

 

Riksantikvarieämbetet behöver en ny relation till regionala och lokala aktörer när 

spelplanen förändras. Frågan om hur relationerna ska ordnas, vad de ska handla 

om och omfatta diskuterades vid en workshop med ett trettiotal deltagare på 

Riksantikvarieämbetet i Stockholm den 23 mars 2012. 

Riksantikvarieämbetets inspel vid workshopen 

Kultursamverkansmodellen är avgränsad — den handlar om delar av 

kulturpolitiken. Det ser också olika ut i landet och kulturmiljöfrågan kommer därför 

att behöva ordnas på olika sätt. Kulturmiljöfrågan och kulturarvet inte är synliga i 

kultursamverkansmodellen som "tvärsfrågor" utan är institutionsbundna. Det finns 

heller inte något tydligt samband eller koppling mot till exempel de regionala 

utvecklingsfrågor, samhällsplaneringsfrågor eller olika hållbarhetsaspekter som 

Riksantikvarieämbetet arbetar med. 

 

Riksantikvarieämbetet definierar kultursamverkansmodellen som en modell som 

styrs av lag, förordning och föreskrifter. Riksantikvarieämbetet är också en av de 

nio myndigheter som tar plats i Samverkansrådet som leds av Statens kulturråd 

och som handlar om samråd omkring den av lag styrda 

kultursamverkansmodellen som fokuserar på statens fördelning av Kulturrådets 

bidrag till landstingen. 

 

Till skillnad från kultursamverkansmodellen är den kultursamverkan som 

Riksantikvarieämbetet främst arbetar med frivillig och bygger på samverkan till 

ömsesidig nytta. Kultursamverkan handlar inte om bidragsfördelning utan om hur 

olika kulturyttringar kan samverka till större nytta för medborgarna samt om hur 

man kan samverka om kulturarv och kulturmiljöfrågor med andra aktörer utanför 

kulturområdet. Riksantikvarieämbetets roll gentemot regioner och landsting är då 

att vara en diskussionspart och bidra till utveckling av kulturarvs- och 

kulturmiljöverksamheter för ömsesidig nytta. 
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Riksantikvarieämbetets styrmedel riktar sig heller inte direkt till dessa aktörer och 

kan därför arbeta mer med kunskap, perspektiv och argument. Relationen mellan 

7:2 anslaget (Bidrag till kulturmiljövård) och de regionala kulturplanerna behöver 

dock utvecklas och ordnas med hänsyn till såväl regionala som nationella behov. 

Riksantikvarieämbetens roll gentemot till exempel kommunerna är alltså att föra 

fram värdet och nyttan av kulturmiljö och att visa på att kulturarvet kan göra 

skillnad. 

 

Det som Riksantikvarieämbetet kan bidra till är en förbättrad och/eller fördjupad 

relation mellan länsstyrelse och landsting/region där sambanden är svaga genom 

att skapa mötesplatser och modeller. Riksantikvarieämbetet har hittills inriktat sig 

på att utveckla samverkan med ett par regioner och länsstyrelser Skåne och 

Västra Götaland. Under slutet av 2011 undertecknades överenskommelser om 

utvecklingssamarbete med dem. 

Inlägg från regioner och länsstyrelser 

Heidi Vassi, Länsstyrelsen i Kronobergs län, redogjorde för vad som hade varit 

framgångsrikt i kultursamverkansmodellen i Kronobergs län. Där har 

Länsstyrelsen varit involverad på lika villkor som övriga parter i arbetet med 

kulturplanen.  

 

Martin Andrén vid Region Skåne berättade om det pågående arbetet med en 

kulturarvsstrategi. Arbetet inbegriper alla verksamheter vid Region Skåne som på 

något sätt kan ha betydelse för kulturarvsfrågorna. Strategin ska färdigställas i 

sommar för att sedan utgöra en del av den reviderade kulturplanen.  

 

Tomas Olsson från Västra Götalandsregionen och Lars Jakobzon från 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län redogjorde för arbetet med 

överenskommelsen med Riksantikvarieämbetet och för sin samverkan. 

Reflektioner från gruppdiskussionerna 

Diskussionen i workshopens grupper handlade i korthet om att arbetet alltmer 

handlar om relationer och att stärka relationerna såväl strukturellt som informellt. 

 

Regionens roll har stärkts och det finns nya arenor för såväl den statliga som 

regionala/lokala nivån. Det finns dock fortfarande stuprör men det tvärsgående 

arbetet har ökat regionalt och lokalt. Detta kan utvecklas även på den statliga 
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sidan. Hållbar utveckling är en sådan central övergripande fråga som kan bidra till 

att överbrygga stuprören. 

 

Många talade om erfarenheter och behov av nya metoder och arenor för att mötas 

och utbyta kunskaper. Dä kan nya och gemensamma "verkligheter" och idéer 

uppstå. Regionernas roll stärks i och med kultursamverkansmodellen, flera 

mötesplatser uppstår mellan nya och gamla aktörer. Det framhölls att det är viktigt 

att synliggöra "alla" kulturaktörer. Förtroendet för varandras roller kan öka om vi 

pratar ihop oss och får tillit till varandra. Det gäller att ha något vettigt att komma 

med och att bli efterfrågad. För staten kan det innebära att svara mot nya behov. 

 

Kommunala kulturplaner är på gång. Kulturfrågorna tar mer plats i de regionala 

politiska samtalen. På sikt kommer det att kunna leda till omfördelningar av 

resurser. Nya kompetenser behövs som kan komplettera de gamla. Större 

kunskap ger större engagemang. Samverkan har lett till att politiker, tjänstemän 

och civila samhället möts och då händer det saker. Relationerna till politiker har 

stärkts, bland annat för civilsamhället. 

 

Flera framhöll att kulturmiljöfrågorna behöver få ny kraft. Man upplever det som att 

de har tappats bort på senare tid. 

 

Nya kraftfält har uppstått. Diskussionen lyfte fram att vi befinner oss i en 

experimentell situation där vi är beroende av olika komponenter att laborera med. 

Det är viktigt att få politiska uppdrag och att vilja ta på sig sådana men utan att 

vara förutsägbar. Man kan svara upp emot andra behov: arbetsmarknaden, 

besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar. Det finns en stor okunskap 

om möjligheterna med kulturarv och kulturmiljö och till och med nidbilder. Det 

gäller att jobba på ett annat sätt än vad andra förväntar sig. Kunskapen om vår 

egen tid är en viktig ingång. Vi kan svara emot strukturella samhällsproblem och 

genom kultursamverkan bli ett samhällsinstrument. Kulturfrågorna har "brutit 

igenom" och aspektpolitiken har börjat etableras 

 

När politiken äger frågorna och tar ansvar så har budgeten också ökat. Dialogen 

med politiken är central. Det direkta mötet är nödvändigt och argumenten måste 

finnas på plats. Samtalet måste vara kontinuerligt och föras även när det inte är 

kris. Riksantikvarieämbetet har bland annat ett ansvar för att tillsammans med 

andra kulturaktörer nå den politiska nivån. Ämbetet kan lyfta fram goda exempel, 
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nationellt och internationellt. Konkreta utbildningsinsatser för lokala och regionala 

politiker efterfrågades. 

 

Medborgarnas behov ser olika ut i landet. De professionella verksamheterna 

behöver utgå ifrån människors behov och initiativ i högre grad. Det utesluter 

givetvis inte egna initiativ, men Ibland kan det handla om att bara tillhandahålla en 

infrastruktur. 

Slutsatser 

Riksantikvarieämbetet kan och bör: 

• sprida kunskaper och erfarenheter,  

• utveckla metoder, 

• inspirera genom goda exempel. 

 

En gemensam utmaning för alla kulturarvsaktörer är att göra kulturarvs- och 

kulturmiljöfrågor mera begripliga och därigenom mer attraktiva för den lokala och 

regionala politiken. 

 

 

 

 

 


