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Genom utmärkelsen Årets kulturmiljökommun vill vi uppmärk-

samma det kulturmiljöarbete som bedrivs av kommuner – ett 

arbete som är värdefullt, viktigt och intressant. Utmärkelsen 

är också ett sätt att sprida goda exempel till andra kommuner. 

Den kommun som får utmärkelsen kan räkna med att upp-

märksammas i andra sammanhang under det kommande året.

R I K S A N T I K VA R I E Ä M B E T E T



Kulturmiljömål som utgångspunkt 
Utgångspunkt för utmärkelsen är de nationella målen  
för kulturmiljöarbetet som Riksdagen har beslutat om:

• 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 samhälls-
utvecklingen.

De nationella målen för arbetet med kulturmiljön är ett 
komplement till miljökvalitetsmålen. Målen styr de stat-
liga insatserna på kulturmiljöområdet, men de ska även 
 inspirera och vägleda politiken i kommuner och landsting. 

I ansökan motiverar ni varför just er kommunen ska bli 
Årets kulturmiljökommun. Utmärkelsen grundas framför  
allt på insatser som redan har genomförts. Insatserna ska 
svara mot ett eller flera av de nationella kulturmiljömålen. 
En enskild insats eller åtgärd kan förstås svara mot flera  
av målen.

MOTSAT T SIDA: Landskrona var en av de kommuner som fick utmärkelsen 2015. 
Storgatan i Landskrona 1943 (överst). Foto: Fredrik Bruno/RAÄ (ingen upphovsrätt).
Samma vy 2010 (nederst). Foto: Bengt A Lundberg/RAÄ, CC BY.



Ansök senast den 1 oktober 2018 
Till ansökan kan rapporter, bilder eller annan 
dokumentation bifogas som beskriver insatserna.

Mer information om hur ansökan går till hittar du här: 
www.raa.se/kulturmiljokommun. 

Utmärkelsen delas ut på Riksantikvarieämbetets  
Höstmöte i Stockholm den 7–8 november av riksantikvarie 
Lars Amréus. 

Kontakt
Hanna Gelotte Fernandez 
08-5191 81 86
hanna.gelotte.fernandez@raa.se

Anders Hedlund 
08-5191 85 89
anders.hedlund@raa.se
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