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Ur regeringens proposition 2012/13:96, 
Kulturmiljöns mångfald  
 

Målen ska styra de statliga insatserna på kulturmiljöområdet. De ska 
även kunna inspirera och vägleda politiken i kommuner och landsting. 
 
 Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, 

används och utvecklas  
 

 Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå 
och ta ansvar för kulturmiljön  
 

 Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till 
kunskap, bildning och upplevelser  
 

 En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att 
kulturmiljön tas till vara i samhällsutvecklingen  

 



Uppdrag ny vision för 2030 
 

Förutsättningarna för kulturmiljöarbetet har förändrats och ett finns ett stort behov av att 
synliggöra betydelsen av kulturmiljön för samhället. Anledningen är de nya målen för 
kulturmiljöarbetet. Målen sätter ett tydligt fokus på delaktighet och på kulturmiljöarbetet 
som tvärsektoriell fråga med humanistiska perspektiv som bas. 
 
Riksantikvarieämbetet har fått ett visionsarbete i uppdrag av regeringen. Uppdraget 
består av tre uttalade delar: 
 
• Delrapport om hur kulturmiljöarbetet utvecklas 
• Plattform för dialog om kulturmiljöarbetets framtid och 
• En vision för hur kulturmiljöarbetet ska utvecklas och vilka  

resultat som bör uppnås till år 2030. 
 

Arbetet ska bedrivas i samverkan med länsstyrelser och i bred dialog med övriga berörda 
aktörer. Den färdiga visionen ska lämnas till regeringen den 31 mars 2016. 
 
Kontakt: Maja Flygt, Lotta Boss, Verkssekretariatet 
www.raa.se/vision-kulturmiljo 

 



Vision kulturmiljö Vision kulturmiljö 

- för ett offensivt och 
angeläget kulturmiljöarbete 



Samspelet 
mellan nationell, 
regional och 
kommunal nivå 
behöver 
utvecklas 



Regionala 
nivån 
behöver 
samverka 
och 
verksamhets-
utveckla 



 

 Vision kulturmiljö 
 
 
 
 
 



Tack! 
 
 

Läs mer om att bevara, använda  
och utveckla kulturarvet på:  

www.raa.se/da-och-nu 
 

Twittra gärna vidare på:  
#daochnu 
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