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och 

kultursamverkansmodellen
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Riksantikvarieämbetets uppdrag

Vi ska vara pådrivande och samlande i 
kulturarvsarbetet och att verka  för att 
kulturmiljön bevaras och brukas på 

bästa sätt. 
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Riksantikvarieämbetets roll

Myndighetens roll och uppdrag formas av samhällets krav och 
förväntningarna inom kulturpolitiken och formuleras i 
verksamhetsidén.

Verksamhetsidén speglar det fokus på kunskapsuppbyggnad, som 
är kärnan i vårt uppdrag.

Riksantikvarieämbetets verksamhetsidé:
Vi ökar kunskapen och insikten om kulturarvets betydelse för 
människors livsmiljö genom att:

• ha överblick över tillståndet i kulturmiljön och kulturarvsarbetet
• utveckla och hantera styrmedel, metoder och system
• samverka och föra dialog
• samla in och tillgängliggöra kulturarvsinformation
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Riksantikvarieämbetets strategi och vision

Riksantikvarieämbetets strategi och vision sammanfattas i 

tre ord: Tänka i tid

Våra strategiska utvecklingsområden:

• Ha koll och veta

• Synas och vara känd

• Lyssna och agera
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Riksantikvarieämbetet och 

kultursamverkansmodellen

• Riksantikvarieämbetet är en av nio i Samverkansrådet 
som leds av Kulturrådet 

• Övriga i Samverkansrådet har därför bjudits in

• Angeläget att ha aktuell kunskap om hur kulturarvs- och 
kulturmiljöverksamheten fungerar regionalt
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Syftet med dagens workshop

• Hur ska relationen ordnas, vad 
ska den handla om och 
omfatta?

• Diskutera om/hur kulturarv och 
kulturmiljö tagits omhand i 
kultursamverkansmodellen 
eller om det krävs något annat

• Bidra till nätverk och 
kunskapande mellan olika 
aktörer 

• Underlag för en nationell 
konferens?

Riksantikvarieämbetet 
behöver en ny relation 
till regionala och lokala 
aktörer när spelplanen 
förändras.
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Vi som deltar presenterar oss

och säger något kort om vad vi förväntar 
oss av dagen

Moderator: Calle Nathanson, SKL
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10.00 – 10.20 Välkomsthälsning och Riksantikvarieämbetets roll och uppdrag, överantikvarien Knut Weibull, 
Riksantikvarieämbetet, presentation av deltagarna  

10.20 – 10.35  Sveriges kommuner och landsting och kultursamverkansmodellen, Calle Nathanson, 
kulturansvarig, SKL

10.40 – 11.00 Varför utvecklingssamverkan, vad vill vi?, bitr.avdelningschefen Anita Bergenstråhle-Lind, 
Samhällsavdelningen, Riksantikvarieämbetet

11.00 – 11.20 Samverkan i Västra Götaland, Tomas Olsson, Kultursekretariatet Västra Götalandsregionen och 
bitr. länsantikvarien Lars Jakobzon, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

11.20 – 11.40 Arbetet med kulturarvsstrategin i Skåne, chefen för Kulturarv och Livsmiljö, Martin Andrén, 
Region Skåne 
11.40 – 12.00 Samverkan i Kronobergs län, länsantikvarien Heidi Vassi, Länsstyrelsen i Kronobergs län
12.00 – 13.00 Gemensam lunch i Lejongången, Historiska museet
13.00 – 14.00 Nya och gamla aktörer, nya sammanhang och nya kontakter 

Gruppdiskussioner och reflektioner 
14.00 – 15.00 Läget just nu – vad fungerar?, Framtiden – nya möjligheter?, gruppdiskussioner och 

reflektioner 
Kaffe serveras ca 14.30
15.00 – 15.30 Slutord, överantikvarien Knut Weibull, Riksantikvarieämbetet 

PROGRAM
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Calle Nathanson

Sveriges kommuner och landsting 

och kultursamverkansmodellen
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Varför utvecklingssamverkan, vad vill 

Riksantikvarieämbetet?
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Kultursamverkansmodellen

• Kulturplanen som ska godkännas av Statens kulturråd ska ligga till 
grund för fördelning av statliga bidragsmedel (regleras av lag, 
förordning och föreskrifter)

• Statens prioriteringar sker utifrån de kulturpolitiska målen
• Användningen redovisas sedan detaljerat på områdes- och 

verksamhetsnivå

• Användningen av medlen som omfattar sju verksamhetsområden:
1 professionell teater-, dans- och musikverksamhet,
2 museiverksamhet,
3 biblioteksverksamhet,
4 konst- och kulturfrämjande verksamhet,
5 regional enskild verksamhet,
6 filmkulturell verksamhet, och
7 främjande av hemslöjd



122013-09-23

Våra utgångspunkter

• Modellen avgränsad – handlar om delar av kulturpolitiken, staten 
bibehåller en styrning om hur de bidrag som ingår ska fördelas

• Det ser olika ut i landet och kulturmiljöfrågan kommer därför att 
ordnas på olika sätt

• Kulturmiljöfrågan och kulturarvet inte synliga i 
kultursamverkansmodellen som ”tvärsfrågor” utan som institutioner 

• Inget tydligt samband eller koppling mot till exempel regionala 
utvecklingsfrågor, samhällsplaneringsfrågor eller olika 
hållbarhetsaspekter som Riksantikvarieämbetet arbetar med 
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Vår begreppsdefinition

• Kultursamverkansmodellen = styrs av lag, förordning och 
föreskrifter

Kulturrådet ska genom beslut i sin styrelse godkänna landstingets 
kulturplan och fördela de statliga bidrag som ingår i modellen samt 
samordna den statliga sektorn genom Samverkansrådet

• Kultursamverkan = frivilligt samarbete till ömsesidig nytta

Handlar inte om bidragsfördelning, handlar om hur olika 
kulturyttringar även sådana som inte omfattas av förordningen kan 
samverka till större nytta för medborgarna samt om hur man kan 
samverka med andra aktörer utanför kulturområdet
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Aktörer med regionalt tillväxtansvar

• 4 länsstyrelser
• övriga 17 är kommunala 
samverkansorgan (regioner eller 
regionförbund)
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Vad vill Riksantikvarieämbetet inte?

• Strävar inte efter att omfattas av kulturplanerna  

• Handlar inte om samarbete om bidragsfördelning
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Vad vill Riksantikvarieämbetet?

• Vill se större sammanhang och helheter och att tvärsektoriella frågor 
tas om hand samt att mervärden synliggörs

• Ge utrymme för diskussion mellan aktörer om samhällsbehov och 
samhällseffekter dvs. utanför kulturområdet

• Vill veta vilka behov som finns regionalt, vilka relationer som behövs

• Vara en diskussionspart och bidra till utveckling av kulturarvs- och 
kulturmiljöverksamheter

• Föra fram kunskap om värdet och nyttan av kulturmiljön – göra känt 
att kulturmiljö är mycket mer än lagstiftning och planering

• Nå kommunerna med nya perspektiv på kulturarv och kulturmiljö
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Vad kan Riksantikvarieämbetet göra?

• Samla och sprida kunskap om kulturarv och kulturmiljö 
och kultursamverkan – nationellt och internationellt 
perspektiv  

• Samla olika aktörer omkring angelägna frågor

• Bidra till kontakter och nätverk

• Formulera argument för kulturarv och kulturmiljö -
utveckla hur kulturarv gör skillnad
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Exempel på vad vi har gjort och vad som pågår

• Ny fördelningsmodell för anslaget 7:2 Bidrag till kulturmiljövård och 
treårsplaner för länsstyrelsernas arbete med bidragsgivningen. 
Planens disposition efterfrågar samverkan med t.ex. 
regioner/landsting

Samarbeten:
• Skrift om Bergslagens värdeskapande förmåga, pågår

• Konferens i Uddevalla om civilsamhället, hösten 2011

• Europeiska landskapskonventionen – t.ex. studieresa med andra 
landskapsmyndigheter till Västra Götaland, i augusti 

• Utvecklingssamarbete med några regioner/landsting och 
länsstyrelser
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Utvecklingssamarbete med Skåne och Västra 

Götaland

Mål:

- Tillvarata och utveckla kulturmiljö- och kulturarvsfrågor oavsett 
finansiering

Bakgrund: 

- Länsstyrelserna nära samverkanspart med Riksantikvarieämbetet 
som har överinseende, fördelar anslagsmedel till bidrag, 
ersättningar m.m.

- Regional utveckling, ELC, forskning, samhällsplanering och 
kommunerna av hög relevans för såväl regionerna/landstingen som 
länsstyrelserna och Riksantikvarieämbetet

- Kulturmiljö och kulturarvsfrågor inte institutionsbundna utan 
tvärsektoriella
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Syfte och förväntade effekter med 

utvecklingssamarbetet

• Kulturmiljöns och kulturarvets värde för människans livsmiljö ska 
utvecklas och tas tillvara i ökad omfattning och i nya sammanhang

• Kulturmiljön gör skillnad i olika samhällsprocesser

• Utbyta erfarenheter, söka argument och gemensamma synsätt och 
utveckla metoder

• Argument och kunskaper om kulturmiljö och kulturarv ska tas tillvara 
och efterfrågas
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Gemensam lunch 

i

Lejongången
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Gruppdiskussioner
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Gruppindelning

Grupp 1 Grupp 3
Tomas Olsson Mats Riddersporre
Heidi Vassi Erik Åström
Jan-Erik Billinger Ingmarie Pettersson
Agnes Ers Laila Rehnfeldt
Carl Magnus Gagge Eva Olsson
Susanne Idivuoma Ann Larsson
Birgitta Johansen Knut Weibull

Grupp 2 Grupp 4
Karolina von Mentzer Martin Andrén
Per Svensson Mats Persson
Veronica Lamppa Lönnbro Per-Olof Remmare
Olle Mattsson Jan Nordwall
Eva Melldahl Kerstin Lundin Segerlund
Qaisar Mahmood Lars Jakobzon

Anita Bergenstråhle-Lind 
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Kulturarv och kulturmiljö

A. Nya och gamla aktörer – relationer 
stat/region/civila samhället

• Vem har en relation till vem om kulturarvs- och 
kulturmiljöfrågor (inom resp. utanför modellen)? 

• Om vad, mer specifikt, har man en relation om? Det man 
”måste” eller annat av gemensamt intresse?

• När och hur möts man? Sammanhang? Stuprör eller 
tvärs?

• Saknas någon relation som behövs?
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B. Hur kan kulturarvs- och kulturmiljöarbetet utvecklas 
– inom och utom samverkansmodellen?

• Vilka behov finns?

• Behöver förutsättningarna stärkas? I så fall hur? 

• Vad kan ni och andra aktörer göra? (Regionen, 
Länsstyrelsen, Länsmuseet, civila samhället?) Med 
fleraM..

• Vad ser ni att Riksantikvarieämbetet behöver göra?
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C. Regionala behov och önskemål på 
Riksantikvarieämbetet inom och utom 

kultursamverkansmodellen 

• Vad vill huvudmännen med kulturarvs- och 
kulturmiljöarbetet? (inom modellen resp. utom)

• Finns tillräcklig kunskap eller om inte – vilka kunskaper 
behöver de (politiker resp. tjänstemän) om kulturarvs-
och kulturmiljöområdet?
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Slutord av Knut Weibull


