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Sammanfattning  Inledning och bakgrund  Kyrkomiljöerna intar en viktig plats i vårt gemensamma kulturarv och representerar många epokers arkitektur, konst och byggnadsteknik. Det kyrkliga kulturarvet har byggts upp under närmare ett årtusende och har formats av och format andra delar av samhället. Kyrkorna både avspeglar och utgör en väsentlig del av Sveriges historia. Kulturmiljölagens skydd för de kyrkliga kulturminnena är generellt och oberoende av beslut för enskilda kyrkobyggnader eller inventarier. Det indikerar en långsiktighet som finner få motstycken och som ska ses mot bakgrund av kyrkans historiska särställning i det svenska samhället. För att detta kulturarv ska kunna bevaras till och användas av kommande generationer får Svenska kyrkan en ersättning av staten för vård och underhåll av kyrkliga kulturminnen – den kyrkoantikvariska ersättningen.  När staten och Svenska kyrkan åtskildes år 2000 träffades en överenskommelse om de kyrkliga kulturminnenas förvaltning. I överenskommelsen regleras frågor rörande Svenska kyrkans ansvar som förvaltare av det sammanhållna kulturarv som kyrkomiljöerna utgör, med avseende på bland annat samverkan, kompetens, tillgänglighet och uppföljning. I samband med överenskommelsen gavs Svenska kyrkan rätt tillden kyrkoantikvariska ersättningen. Ersättningen ska gå till kulturhistorisk motiverade kostnader i samband med vård och underhåll av de kyrkliga kulturminnena. År 2002 började den kyrkoantikvariska ersättningen att betalas ut. Svenska kyrkan förvaltar medlen och ansvarar för fördelning och uppföljning av den kyrkoantikvariska ersättningen. Den kyrkoantikvariska ersättningen är landets största riktade anslag till kulturmiljövård och uppgår för närvarande till 460 miljoner kronor per år.  I regleringsbrevet till Riksantikvarieämbetet för budgetåret 2018 gav regeringen myndigheten i uppdrag att analysera och redovisa vilka effekter som den kyrkoantikvariska ersättningen haft för vården och bevarandet av det kyrkliga kulturarvet. Uppdraget redovisas genom denna rapport. Till det syfte som Riksantikvarieämbetet har formulerat hör att belysa effektivitet och rationalitet i förvaltningen, ändamålsenlighet i fördelningen, parternas samverkan, ersättningens nytta samt tillgänglighet. Analysen omfattar samtliga år som ersättningen har betalats ut (2002–2017). Analysen utgör en kvalitativ bedömning om systemet med den kyrkoantikvariska ersättningen verkar i enlighet med statens mål och intentioner för arbetet med det kyrkliga kulturarvet. Till dessa mål hör ett bevarat kulturarv, ett breddat ansvarstagande, en effektiv förvaltning och bevarad tillgänglighet.  
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Rapporten bygger på statistiska uppgifter om ersättningens användning, tillgängliggjorda av Svenska kyrkan och sammanställda av Riksantikvarieämbetet, och på skriftliga underlag från samtliga länsstyrelser.Dessa innehåller erfarenheter från länsstyrelsernas respektive arbete med denkyrkoantikvariska ersättningen och arbetet med det kyrkliga kulturarvet. De utgör i sig redovisningen av det uppdrag som gavs av regeringen i regleringsbrevet för budgetåret 2018. Länsstyrelsernas redovisning återfinns i sin helhet i en bilaga till denna rapport.  Den kyrkoantikvariska ersättningens användning och resultatoch dess effekter för det kyrkliga kulturarvet  Kapitel 3 Mellan år 2002 och 2017 har drygt 5,5 miljarder kronor kommit Svenska kyrkan till del genom anslaget Kyrkoantikvarisk ersättning. Kyrkostyrelsens beslut om ramfördelning av ersättningen i landet uppgår för perioden till cirka 6,3 miljarder kronor. Sammantaget har drygt 19 300 projekt beviljats ersättning. Söktrycket är varaktigt högt och de summor som församlingarna söker ersättning för är mer än dubbelt så högt som tillgängligt statsanslag. De regionala variationerna är stora, både vad gäller beviljade och sökta medel. De församlingar som beviljas ersättning behöver möta upp den beviljade finansieringen med egna medel, vilket görs till en genomsnittlig omfattning om drygt hälften av projektets totala kostnad. Andelen egenfinansiering varierar påtagligt över landet. Det har en förklaring i att projektens karaktär varierar, men även i att projekt bedöms på olika sätt i olika delar av landet.  Kapitel 4 Länsstyrelsernas roll i arbetet med fördelningen av den kyrkoantikvariska ersättningen är enligt kulturmiljölagen att årligen yttra sig över medlens fördelning i länet. Yttrandena baseras på de remisser som stiften sänder till länsstyrelserna. Att det är Svenska kyrkan som samtidigt förvaltar medlen, anger riktlinjer för dess fördelning, beslutar om fördelning, använder medlen samt ansvarar för uppföljning och utvärdering betraktar länsstyrelserna generellt som problematiskt. Det statliga mandatet är begränsat till att vara rådgivande. Länsstyrelsernas arbete försvåras av att remisserna många gånger är inkompletta. Trots att det är en förutsättning för att kulturminnen med tillståndsplikt ska vara berättigade ersättning saknas ofta erforderliga tillstånd till ändring enligt kulturmiljölagen.  



Värdet av ett kyrkligt kulturarv. Kyrkoantikvarisk ersättning 2002–2018 7   

 

Landets församlingar har olika förutsättningar att ansöka om kyrkoantikvarisk ersättning. Till förutsättningarna hör exempelvis stöd från stiftet, egen förvaltarkompetens, egna finansiella resurser, möjlighet att identifiera vårdbehov och förmåga att prioritera. Då fördelningen av ersättningen utgår från församlingarnas ansökningar, påverkar detta ersättningens utfall i landet. Ansökningarna om kyrkoantikvarisk ersättning avser ibland verksamhetsmässiga behov och objekt som är nödvändiga för församlingarnas dagliga verksamhet. Ersättningen tillfaller således inte nödvändigtvis de kyrkliga kulturminnen som har de största behoven av vård- och underhållsinsatser.   Kapitel 5 Inom ramen för arbetet med det kyrkliga kulturarvet sker samverkan i flera olika fora och mellan flera olika aktörer. Länsstyrelsernas samverkan med Svenska kyrkans olika nivåer är utbredd och sker bland annat genom regionala samrådsgrupper och genom olika projekt. Över landet finns en stor spridning avseende vilken sorts frågor som diskuteras på samrådsmötena, varför gruppernas egentliga syfte anses vara oklart. Länsmuseerna förekommer frekvent som samverkanspart, men länsstyrelserna uppfattar länsmuseernas medverkan i de regionala samrådsgrupperna som problematisk. Detta då deras medverkan kan medföra en konkurrensfördel gentemot andra aktörer på konsultmarknaden.  Kapitel 6 Över åren har de tillståndsärenden som länsstyrelserna behandlar blivit allt mer komplexa till sin karaktär. Ofta rör tillståndsärendena stora ombyggnationer av kyrkorummen, som församlingarna efterfrågar för att möjliggöra ett nytt bruk och en fortsatt användning av kyrkorna för andra verksamheter än de pastorala.  Länsstyrelserna beskriver att Svenska kyrkans förvaltarkompetens för de kyrkliga kulturminnena sedan relationsändringen har förbättrats avsevärt. I och med systemet med den kyrkoantikvariska ersättningen har Svenska kyrkan fått en tydlig roll i arbetet med det kyrkliga kulturarvet och det finns idag en tydlig kommunikationskanal mellan stift och länsstyrelser. På lokal nivå anser länsstyrelserna att församlingar kan sakna den antikvariska kompetens som behövs för att till exempel identifiera vårdbehov, vilket också påverkar ansökningarna om kyrkoantikvarisk ersättning. Länsstyrelsernas tillsyn över de kyrkliga kulturminnena anges vara viktig men sker sporadiskt och i begränsad omfattning.  Kapitel 7 Från tidpunkten för den första kontrollstationen, 2009, och fram till och med 2017 har en minskning skett gällande kyrkornas öppethållande. Det är 
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framför allt de kyrkor som har öppet många dagar om året (mer än 300 dagar) som minskat sitt öppethållande. De sammankomster som anordnas i kyrkorna har under samma tidsperiod legat på en förhållandevis jämn nivå, både avseende kyrkliga sammankomster och sammankomster utöver egen verksamhet.    Kyrkornas förutsättningar för fortsatt öppethållande och omfattning väcker hos länsstyrelserna frågor kring differentierat bruk och övertalighet. Till ett differentierat bruk hör exempelvis förnyat gudstjänstbruk och ny användning för verksamheter utöver den pastorala. Sedan 2001 har 25 kyrkor som omfattas av skydd enligt kulturmiljölagen och 70 ej skyddade kyrkor tagits ur bruk. I allt större utsträckning beviljar länsstyrelserna tillstånd till åtgärder för att tillgänglighetsanpassa kyrkorna så att fler kan ta del av kyrkorummen, vilket främjar tillgängligheten i en bredare bemärkelse.  Kapitel 8 Utifrån länsstyrelsernas perspektiv är den kyrkoantikvariska ersättningen av stor betydelse för vården och bevarandet av det kyrkliga kulturarvet. Statsanslaget har möjliggjort en god förvaltning och medfört att länsstyrelserna kunnat ställa krav på exempelvis antikvarisk medverkan vid tillståndsprövningen, vilket bidragit till att de antikvariska frågorna fått större gehör än tidigare. Ersättningen har skapat förutsättningar för en långsiktig vårdplanering och kunskapsuppbyggnad. Emellertid beskriver länsstyrelserna att det finns oklarheter gällande ersättningens slutliga utfall, i det att beslutade åtgärder inte tydligt redovisas och att de medel som tagits i anspråk efter beslut inte är kända. Det förekommer att projekt tenderar att bli större än nödvändigt, med risk för övervård som konsekvens.   Kapitel 9 Utifrån den empiri som har presenterats i det föregående drar Riksantikvarieämbetet ett antal slutsatser, vilka utmynnar i ett antal förslag för det fortsatta arbetet med den kyrkoantikvariska ersättningen. Slutsatserna är i korthet de som följer. 
 Brister i ansökningsförfarandet försvårar en effektiv hantering. Slutsatsen är formulerad mot bakgrund av att länsstyrelserna återkommande ombeds yttra sig över inkomplett underlag, att tillståndsprövningen påskyndas, att det saknas insyn i ersättningens slutliga utfall och att det är oklart vilken betydelse yttrandena har i den vidare beredningen hos Svenska kyrkan. Riksantikvarieämbetets förslag är att länsstyrelsernas roll i ersättningssystemet ska värnas och att de genom tillståndsprövning, tillsyn och yttranden bevakar att kulturmiljölagen följs. Länsstyrelserna bör ha möjlighet att yttra sig över adekvat och komplett underlag och deras yttranden bör tillmätas stor betydelse.
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 Den kyrkoantikvariska ersättningen går inte nödvändigtvis till kyrkliga kulturminnen med störst vårdbehov. Slutsatsen grundar sig i korthet på att fördelningen av den kyrkoantikvariska ersättningen i dagsläget är efterfrågestyrd, i den bemärkelsen att tilldelningen sker utifrån församlingarnas ansökningar. Tilldelningen är således inte primärt styrd utifrån de faktiska vårdbehov som finns. Flera kringliggande faktorer påverkar också fördelningen av medel i landet, varför de regionala skillnaderna många gånger är stora. Önskade förändringar av kyrkorummen är återkommande påkallade ur ett verksamhetsperspektiv och inte alltid sprungna ur antikvariska behov. Riksantikvarieämbetets förslag är att Svenska kyrkan identifierar antikvariska behov hos kyrkliga kulturminnen som inte ingår i ansökningar om kyrkoantikvarisk ersättning.  
 Samverkan mellan Svenska kyrkan och statens kulturmiljövårdande aktörer är utbredd och väl etablerad. Under de år som den kyrkoantikvariska ersättningen varit i bruk har flera samverkansytor skapats och dialogen mellan Svenska kyrkan och kulturmiljövårdens aktörer utvecklats. Emellertid är de regionala samrådsgruppernas sammansättning inte alltid funktionell och deras syfte är något vagt. Riksantikvarieämbetets förslag är att olika parters roller och uppdrag bör preciseras, framför allt inom de regionala samrådsgrupperna. 
 Svenska kyrkans kompetens inom kulturarvsfrågor är stark framför allt på nationell och regional nivå. Slutsatsen bygger på att Svenska kyrkan sedan relationsändringen har skapat förutsättningar för en långsiktig förvaltning inom den egna organisationen. Den antikvariska kompetensen har byggts in i förvaltningen och ökat, både centralt och på stiftsnivå. Emellertid finns lokalt inte alltid den kompetens inom antikvariska frågor som förvaltning kräver.  
 Allmänhetens tillgång till de kyrkliga kulturminnena är något försämrad. Utifrån de två indikatorerna öppethållande och sammankomster, har tillgängligheten till de kyrkliga kulturminnena enligt Riksantikvarieämbetets mening försämrats sedan överenskommelsen träffades år 2000. Arbetet med tillgänglighet är under kontinuerlig utveckling, och exempelvis arbetet med att tillgänglighetsanpassa kyrkorummen öppnar upp för tillgänglighet i en bredare bemärkelse, vilket även frågor om övertalighet och differentierat bruk gör. Riksantikvarieämbetets förslag rör en statlig beredskap för frågor om övertalighet och differentierat bruk. 
 Den kyrkoantikvariska ersättningen bidrar till att hålla det kyrkliga kulturarvet väl bevarat. I korthet gör Riksantikvarieämbetet bedömningen att den kyrkoantikvariska ersättningen har skapat förutsättningar för ett bevarat kyrkligt kulturarv. De svenska kyrkomiljöerna är troligtvis i bättre skick än någonsin och många av de insatser som gjorts hade inte varit möjliga att göra utan ersättningen.   
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1 Inledning  I detta inledande kapitel redovisas angreppssätt och genomförande samt det uppdrag om den kyrkoantikvariska ersättningen som Riksantikvarieämbetet har fått av regeringen. Även relevanta mål och intentioner för arbetet med de kyrkliga kulturminnena nämns i kapitlet.  1.1 Uppdraget   Riksantikvarieämbetet har i regleringsbrevet för budgetåret 2018 fått i uppdrag av regeringen (KU2017/00942/KL) att  … analysera och redovisa vilka effekter den kyrkoantikvariska ersättningen haft för vården och bevarandet av det kyrkliga kulturarvet. Analysen ska omfatta samtliga år som ersättningen betalats ut. Av redovisningen ska bl.a. framgå hur ersättningen använts och vilka resultat som uppnåtts. Vidare ska frågan om de kyrkliga kulturminnenas tillgänglighet behandlas.  Föreliggande rapport utgör Riksantikvarieämbetets redovisning av uppdraget.  Uppdraget har genomförts i samverkan med Svenska kyrkan och länsstyrelserna. Båda parterna har till Riksantikvarieämbetet lämnat värdefulla inspel. Länsstyrelsernas inspel utgörs av redovisningen av det motsvarande uppdrag som tilldelats dem i myndighetens regleringsbrev för budgetåret 2018 (Fi2017/00989/SFÖ).  Syfte  Syftet med studien är att redovisa och analysera den kyrkoantikvariska ersättningens effekter för vården och bevarandet av det kyrkliga kulturarvet. Avsikten är att belysa förutsättningarna för ett långsiktigt bevarande av det kyrkliga kulturarvet. Mot bakgrund av detta utgår studien från aspekter gällande effektivitet och rationalitet i förvaltningen, ändamålsenlighet i fördelningen, parternas samverkan, ersättningens nytta samt tillgänglighet. 
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1.2 Genomförande  Angreppssätt och underlag  För uppdragets vidkommande har Riksantikvarieämbetet eftersträvat en mångsidig belysning av området. I sammanhanget innebär det att flera olika källor har använts. Rapportens primära empiri utgörs av en statistisk sammanställning av uppgifter om ersättningens användning, samt en bearbetning av samtliga länsstyrelsers rapportering av sina respektive erfarenheter av arbetet med den kyrkoantikvariska ersättningen och det kyrkliga kulturarvet.     Uppdraget har genomförts av Riksantikvarieämbetet i samverkan med representanter från det nationella Kyrkokansliet och med en arbetsgrupp från länsstyrelserna bestående av representanter från fyra länsstyrelser. Riksantikvarieämbetet har även haft kontakt med Statskontoret, då även de haft ett uppdrag från regeringen om att belysa kyrkoantikvariska frågor inför kontrollstationen 20191.    Statistik om ersättningens användning  Kyrkokansliet har till föreliggande studie levererat utdrag av grunddata från sina system, framför allt projekthanteringssystemet (PHS) och kyrkobyggnadsregistret. Underlaget belyser ersättningens fördelning och användning och allmänhetens tillgång till det kyrkliga kulturarvet i fråga om kyrkornas öppethållande och bruk.  De data som Riksantikvarieämbetet fått ta del av omfattar i de flesta fall samtliga år som ersättningen har betalats ut (2002–2017). Statistik har för ändamålet bearbetats av Riksantikvarieämbetet varpå diagram, tabeller och kartor tagits fram. Samtliga figurer och tabeller i dokumentet har Riksantikvarieämbetet som upphovsman. Det bör observeras att Riksantikvarieämbetet inte tittat på inriktning i specifika ansökningar eller enskilda projektresultat.  Det statistiska underlaget redovisas stiftsvis. Detta för ökad transparens och jämförbarhet med tidigare och parallella redovisningar. Därtill är stift den enhet som står bakom ramansökan om ersättning och som tar emot rambeslut om tilldelning.                                                          1 Svenska kyrkan ska vart femte år till regeringen återrapportera hur arbetet med den kyrkoantikvariska ersättningen har fortskridit och utvecklats, vid så kallade kontrollstationer. 
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Redovisningar av länsstyrelsernas erfarenheter  Samtliga länsstyrelser har till Riksantikvarieämbetet redovisat sina erfarenheter gällande arbetet med den kyrkoantikvariska ersättningen och  med det kyrkliga kulturarvet. Underlaget består av 21 enskilda rapporter. Inlämningen innebär att länsstyrelsernas regeringsuppdrag är avrapporterat. För att möjliggöra jämförelser mellan de olika länen har länsstyrelsernas inspel formerats kring ett avgränsat antal områden. Områdena har tagits fram i samråd mellan Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna.  Underlaget belyser länsstyrelsernas erfarenheter av arbetet med det kyrkliga kulturarvet generellt, från år 1995 och framåt, avseende samverkan och det kyrkliga kulturarvets utveckling. Underlaget belyser även länsstyrelsernas erfarenheter av arbetet med den kyrkoantikvariska ersättningen specifikt, från år 2000 och framåt, avseende länsstyrelsernas roll, det kyrkoantikvariska ersättningssystemets utveckling, samt ersättningens nytta.        Länsstyrelsernas redovisningar i sin helhet återfinns i en separat publicerad bilaga.2   Tidigare studier och yttranden från Riksantikvarieämbetet  Inför de två tidigare kontrollstationerna, 2009 och 2014, fick Riksantikvarieämbetet av regeringen motsvarande uppdrag som det nu aktuella (Ku2008/172/KT och Ku2012/1078/KA). Uppdragen har redovisats genom rapporterna Kyrkoantikvarisk ersättning 2002–2008 samt Kyrkoantikvarisk ersättning 2002–2013. I 2008 års redovisning observerades ett ökat fokus inom Svenska kyrkan på förvaltningsfrågor med en större tyngd på tillgång till kompetens och samråd med kulturmiljövårdens aktörer. Riksantikvarieämbetet efterfrågade fördjupade diskussioner om ersättningens användning. I 2013 års redovisning belystes framför allt Svenska kyrkans ansvar med avseende på överenskommelsen med staten  samt tillgängligheten till det kyrkliga kulturarvet. Riksantikvarieämbetet ansåg att Svenska kyrkan inte tagit sitt ansvar fullt ut och att tillgängligheten till det kyrkliga kulturarvet blivit sämre sedan överenskommelsens ikraftträdande.   Riksantikvarieämbetets årliga yttranden över den nationella fördelningen av den kyrkoantikvariska ersättningen från år 2008 till 2018 har tagits hänsyn till i föreliggande rapport. Yttrandena tar sin början vid tidpunkten för den första kontrollstationen.                                                      2 Riksantikvarieämbetet (2018) Värdet av ett kyrkligt kulturarv. Kyrkoantikvarisk ersättning 2002–2018 – redovisning av regeringsuppdrag KU2017/00942/KL. Bilaga 1. Länsstyrelsernas redovisning av regeringsuppdrag Fi2017/00989/SFÖ. 
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På regeringens uppdrag (Ku2013/1343/KA) genomförde Riksantikvarieämbetet år 2014 en översyn av regleringen avseende de kyrkliga kulturminnena och dess tillämpning. Resultatet presenterades i rapporten Översyn av regelverket om de kyrkliga kulturminnena. I rapporten ges ett antal förslag till förändringar i regleringen. I övrigt har Riksantikvarieämbetet tagit del av ett stort antal underlagsrapporter, framför allt berörande överväganden gällande den kyrkoantikvariska ersättningen samt uppföljningar och utvärderingar av ersättningens användning och resultat. Både statliga publikationer och publikationer från andra aktörer har använts.  Jämte offentliggörandet av föreliggande rapport har Riksantikvarieämbetet publicerat överinseenderapporten Länsstyrelsernas yttranden över kyrkoantikvarisk ersättning. Resultat av överinseenderapporten har i vissa delar utgjort inspel till föreliggande rapport. Underlaget belyser länsstyrelsernas roll i arbetet med fördelningen av den kyrkoantikvariska ersättningen samt vilka förutsättningar de har för detta arbete.  Avgränsningar gällande tillgänglighet  Enligt regeringsuppdraget ska frågan om de kyrkliga kulturminnenas tillgänglighet särskilt beaktas. Riksantikvarieämbetet gör bedömningen att begreppet tillgänglighet ska ses mot bakgrund av vad som formulerats i överenskommelsen mellan staten och Svenska kyrkan vid relationsändringen år 2000. Där betonas vikten av de kyrkliga kulturminnenas fortsatta tillgänglighet. Svenska kyrkan som enskilt samfund äger och förvaltar den kyrkliga egendomen men alltjämt ska allmänheten i oförändrad grad ha möjlighet att ta del av den. Så kan ske exempelvis i samband med kyrklig verksamhet, kulturevenemang eller vid enskilda besök. Begreppet tillgänglighet avser i sammanhanget därför kyrkornas öppethållande och användning.   Mål och intentioner för arbetet med de kyrkliga kulturminnena   I det följande framgår centrala mål och intentioner för arbetet med de kyrkliga kulturminnena och den kyrkoantikvariska ersättningen. De har uttryckts av staten genom lagstiftning, politiska beslut och målsättningar samt av Svenska kyrkan genom vägledande dokument.   
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 Ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas De av riksdagen antagna kulturpolitiska målen (prop. 2009/10:3, bet. 2009/10:KrU5, rskr. 2009/10:145) ska utgöra grund för en långsiktig kulturpolitik som bland annat främjar ett levande kulturarv samt bidrar till allas möjlighet till delaktighet.3 De kulturpolitiska målen ska enligt regeringens avsikt tas till vara genom ett kulturmiljöarbete som främjar en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas. Denna målsättning uttrycks i de av riksdagen antagna nationella målen för kulturmiljöarbetet.4  
 Ett bevarat kulturarv Med den kyrkoantikvariska ersättningen avsåg regeringen skapa förutsättningar för Svenska kyrkan att även efter relationsändringen mellan staten och Svenska kyrkan vårda och underhålla de kyrkliga kulturminnena. Statens avsikt är ett bevarat kulturarv där de kyrkliga kulturminnena vårdas och underhålls så att deras kulturhistoriska värde inte minskas.5   
 Ett breddat ansvarstagande Genom valet att låta kyrkliga organ fördela pengarna avsåg staten skapa förutsättningar för ett breddat ansvarstagande med en effektiv och långsiktig förvaltning inom kyrkans egen organisation. Med det följer ett tydligare ansvarstagande för de kulturhistoriska värdena inom kyrkan.6   
 Bevarad tillgänglighet till det kyrkliga kulturarvet Genom den överenskommelse som råder mellan staten och Svenska kyrkan ska allmänhetens möjlighet att utnyttja och ta del av det kyrkliga kulturarvet inte försämras. Regeringen avsåg bevara tillgängligheten till de kyrkliga kulturminnena efter separationen mellan staten och Svenska kyrkan.7  
 Effektiv förvaltning och mesta möjliga samhällsnytta Genom regeringens förslag till statsbudget framhålls återkommande att det är angeläget att de medel som avsätts inom den kyrkoantikvariska ersättningen används effektivt och ger största möjliga samhällsnytta.8                                                        3 Skrivningen avser ett av de kulturpolitiska målen. 4 Prop. 2012/13:96 Kulturmiljöns mångfald. De nationella målen för kulturmiljöarbetet gäller sedan den 1 januari 2014. 5 Skr. 2013/14:152 Den kyrkoantikvariska ersättningen, SFS 1988:950 Kulturmiljölag. 6 Skr. 2013/14:152. 7 Ku2000/470/Ka Överenskommelse mellan staten och Svenska kyrkan i frågor som rör de kulturhistoriska värdena inom Svenska kyrkan. 8 Prop. 2012/13:1 UO17. 
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 Största möjliga bevarandeeffekt Genom de villkor som Svenska kyrkan formulerat framhålls att största möjliga bevarandeeffekt ska vara vägledande för fördelningen. Till målen hör även största möjliga kulturarvsnytta, att kyrkorna ska vara öppna och tillgängliga, samt förståelse och respekt i samverkan.9   Möjlighet att bedöma måluppfyllelse   För uppdragets vidkommande är det inte möjligt att mäta faktiskt måluppfyllelse. Det är i dagsläget inte möjligt att avgöra hur resultaten ska se ut för att målen ska anses vara uppfyllda. Analysen gör inte anspråk på att redovisa anslagets samlade måluppfyllelse och det existerar inte heller något alternativt läge att jämföra en observerad utveckling med. Istället görs en bedömning av om systemet med den kyrkoantikvariska ersättningen rör sig mot önskade mål eller ej.   1.3 Disposition  Rapporten är upplagd enligt följande.  I sammanfattningen ges en översiktlig genomgång av rapportarbetet samt arbetets resultat och slutsatser. I kapitel 1 Inledning beskrivs uppdraget och hur Riksantikvarieämbetet tagit sig an det, avseende angreppssätt och underlag. Här presenteras också relevanta mål och intentioner för arbetet med det kyrkliga kulturarvet. I kapitel 2 Den kyrkoantikvariska ersättningens tillkomst tecknas en bakgrundsbild över de motiv som legat till grund för ersättningens införande samt de principer, lagar och regleringar som styr ersättningen. I kapitlet beskrivs även de aktörer som har en roll i arbetet med att fördela eller hantera den kyrkoantikvariska ersättningen. I kapitlen 3–8 redogörs på ett deskriptivt sätt rapportens empiriska underlag. Kapitlen innehåller en mängd enskilda exempel såväl som mer generella och gemensamma drag. Samtliga av dessa kapitel avslutas med sammanfattande iakttagelser i punktform.  I kapitel 3 Den kyrkoantikvariska ersättningens användning och fördelning redovisas utifrån olika parametrar hur ersättningen har fördelats i landet under de år som ersättningen kommit Svenska kyrkan till del.  I kapitel 4 Arbetet med den kyrkoantikvariska ersättningen beskrivs länsstyrelsernas arbete med den kyrkoantikvariska ersättningen, vilka förutsättningar som påverkar deras arbete samt den roll som givits dem.                                                        9 Svenska kyrkan (2013) Villkor för kyrkoantikvarisk ersättning, version 1.1. Uppsala: Trossamfundet Svenska kyrkan. 
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I kapitel 5 Samverkan inom antikvariska frågor beskrivs de olika former för samverkan som finns inom området och hur länsstyrelsernas kontakter och samverkan med bland annat Svenska kyrkan fungerar.  I kapitel 6 Utveckling av arbetet med det kyrkliga kulturavet återges hur länsstyrelsernas arbete med kyrkliga kulturarvsfrågor i stort har förändrats över åren och vilka händelser som framför allt har påverkat inriktningen. I kapitlet lyfts också hur tillgången till kompetens har utvecklats under åren.  I kapitel 7 Tillgängligheten till det kyrkliga kulturarvet redovisas kyrkornas öppethållande, omfattning och användning.  Kapitel 8 Den kyrkoantikvariska ersättningens nytta består av en beskrivning av länsstyrelsernas uppfattningar om ersättningens betydelse och förmåga för ett långsiktigt bevarande av de kyrkliga kulturminnena. I det avslutande kapitlet gör Riksantikvarieämbetet en kvalitativ bedömning av det läge som beskrivs i kapitel 3–8. I Kapitel 9 Bedömning av den kyrkoantikvariska ersättningens effekter för det kyrkliga kulturarvet presenterar Riksantikvarieämbetet sex huvudsakliga slutsatser. Kapitlet avslutas med Riksantikvarieämbetets förslag för det fortsatta arbetet med den kyrkoantikvariska ersättningen.  
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2 Den kyrkoantikvariska ersättningens tillkomst  I det följande summeras de huvudsakliga utgångspunkter som legat till grund för relationsändringen mellan staten och Svenska kyrkan och de motiv som ligger bakom den kyrkoantikvariska ersättningens införande. En redogörelse ges för ersättningens omfattning samt ramverk för dess fördelning. Slutligen presenteras de aktörer som har en roll i processen med att fördela den kyrkoantikvariska ersättningen.  2.1 Principiella utgångspunkter för ändrade relationer mellan staten och Svenska kyrkan  Ingen annan reform i modern tid har varit föremål för så omfattande överväganden som den om ändrade relationer mellan staten och Svenska kyrkan. Principbeslutet om en relationsändring fattades efter ett 37-årigt utrednings- och förhandlingsarbete vars omfattning saknar motstycke i svensk historia.10 De förarbeten som lade grunden för det kyrkoantikvariska systemet som finns idag kom främst under andra halvan av 1990-talet. I propositionen Ändrade relationer mellan staten och Svenska kyrkan lade regeringen fram sitt förslag till riksdagen om riktlinjer för arbetet med en kommande relationsändring.11 Riksdagen godkände förslaget i december 1995.12  I propositionen Ändrade relationer mellan staten och Svenska kyrkan framhöll regeringen att Svenska kyrkan ska vara öppen, demokratisk och rikstäckande. I den diskussion som fördes kring utformningen av den framtida relationen mellan stat och kyrka var detta en principiell utgångspunkt. Kyrkan ska vara tillgänglig för alla, och ingen del av landet ska vara undantaget kyrklig verksamhet.13  I propositionen betonade regeringen att de ekonomiska möjligheterna för Svenska kyrkan att bedriva en rikstäckande verksamhet framgent ska tryggas genom ett inomkyrkligt utjämningssystem14. Principen var, och är, att                                                       10 Hillström, Magdalena, Löfgren, Eva & Wetterberg, Ola (red.) (2017) Alla dessa kyrkor: kulturvård, religion och politik. Göteborg: Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet, s. 118. 11 Prop. 1995/95:80. 12 Dir. 1995:162 Ändrade relationer mellan staten och Svenska kyrkan m.m. 13 Prop. 1995/96:80, s. 10. 14 Ett inomkyrkligt utjämningssystem beskrivs i Svenska kyrkans KsSkr 2016:6 Gemensamt ansvar – fastigheter, kyrkor och utjämningssystem, s. 16 som ”… att på grundval av en ömsesidig solidaritet mellan Svenska kyrkans församlingar bidra till att utjämna de ekonomiska förutsättningarna så att alla församlingar har ekonomiska möjligheter att fullgöra sin grundläggande uppgift och kan ta ansvar för sina kyrkobyggnader.” 
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skillnader över landet gällande skattekraft och kostnader utjämnas genom centrala avgifter och bidrag.15   2.2 Motiv till anslagets införande  En av regeringens utgångspunkter i kyrka-statreformen var att Svenska kyrkans förutsättningar för vård och underhåll av kyrkans kulturhistoriska värden inte skulle försämras i och med en relationsändring. Kostnaderna för underhåll betalades tidigare främst genom den församlingsskatt som församlingar och de kyrkliga samfälligheterna kunde ta in. Till andra finansieringskällor hörde, och hör, avkastning från fastigheter och olika fonder, samt kyrkobyggnadsbidraget från kyrkofonden.  I propositionen Ändrade relationer mellan staten och Svenska kyrkan framhöll regeringen det orimliga i att Svenska kyrkans medlemmar allena skulle bära kostnaderna för det allmänintresse som kyrkorna utgör och för de inskränkningar och ibland fördyrningar som bestämmelserna i kulturmiljölagen (1988:950) ger upphov till. Regeringen aviserade i propositionen att det är befogat att ge församlingarna viss ersättning för underhåll av de kyrkliga kulturvärdena som kompensation för detta. Regeringen formulerade att ersättningen borde vara ett led i ett ömsesidigt åtagande av staten och Svenska kyrkan och komma till uttryck genom en långsiktig överenskommelse mellan dessa parter. Ersättningen utformades så att den skulle uppmuntra till ett rationellt och effektivt underhåll med beaktande av de kulturhistoriska kraven.16  Riksdagen fattade år 1995 ett principbeslut som innebär att kulturmiljölagens skydd för kyrkliga kulturminnen ska bestå även vid ändrade relationer mellan staten och Svenska kyrkan.17 Enligt principbeslutet slås fast att Svenska kyrkan bör få viss ersättning av staten för vård av kulturhistoriskt värdefull egendom.18  2.3 Den kyrkoantikvariska ersättningens inrättande  I propositionen Staten och trossamfunden – begravningsverksamheten, kulturminnena, personalen, avgiftsbetalningen m.m. aviserade regeringen att Svenska kyrkan ska få viss ersättning av staten för kulturhistorisk motiverade kostnader i samband med vård och underhåll av de kyrkliga kulturminnena – kyrkoantikvarisk ersättning.19 Fördelningen av ersättningen ska ske genom Svenska kyrkan och besluten ska föregås av samråd med                                                         15 Prop. 1995/96:80, s. 31. 16 Ibid, s. 38 ff, dir. 1995:162. 17 Prop. 1995/96:80, bet. 1995/96:KU12, rskr. 1995/96:84. 18 Dir. 1995:162. 19 Prop. 1998/99:38. 
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myndigheter inom kulturmiljöområdet. Regeringen föreslog en bestämmelse i kulturmiljölagen om rätt till ersättning för Svenska kyrkan.20  2.4 Ersättningens omfattning och finansiering  I Staten och trossamfunden – begravningsverksamheten, kulturminnena, personalen, avgiftsbetalningen, m.m. tog regeringen ställning till ersättningens finansiering och omfattning för åren 2000–2009. Regeringen föreslog att ersättningen skulle betalas ut med start år 2002. Ersättningen föreslogs utgå ut med nominella belopp och stegvis öka under perioden, från 50 miljoner kronor år 2002 till 460 miljoner kronor år 2009 (i 1996 års penningvärde). I propositionen framgår att omfattningen är baserad på dåvarande kostnader för förvaltningen av de kyrkliga kulturminnena och hur stor andel av dessa kostnader som kan antas vara en följd av kulturmiljölagens bestämmelser. Ersättningen var ursprungligen tänkt att vara tidsbegränsad till 10 år.21  Regeringen framhöll i Staten och trossamfunden att den kyrkoantikvariska ersättningen skulle fördelas av Svenska kyrkan med hänsyn till nödvändigheten av en långsiktig planering. I sammanhanget påtalades nödvändigheten av att det inom kyrkans organisation finns erforderlig kompetens, både avseende fördelningen av medlen och vid den faktiska förvaltningen.22 Som villkor för fördelning av ersättningen betonade regeringen att det förvaltande organets ekonomiska förutsättningar inte bör tillmätas någon betydelse. Ersättningen får inte bli en komponent i det inomkyrkliga utjämningssystemet.23  Konstitutionsutskottet underströk i sitt betänkande gällande propositionen Staten och trossamfunden att de kostnader som staten bör bidra till endast är de som uppstått genom kulturhistoriska hänsynstaganden, och att en bedömning av omfattningen av dessa kostnader är av stor vikt.24  För åren 2010–2019 har årligen 460 miljoner kronor anvisats under anslaget 7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning. För år 2020 beräknas anslaget till 460 miljoner kronor under anslaget 7:3. Regeringen har inte anvisat storleken för anslaget efter utgången av år 2020.25                                                      20 Prop. 1998/99:38. 21 Ibid, s. 137 f. 22 Ibid, s.144 f. 23 Ibid, s.147. 24 Konstitutionsutskottets bet. 1998/99:KU18 Staten och trossamfunden – begravningsverksamheten, kulturminnena, personalen, avgiftsbetalningen, m.m. 25 Prop. 2009/10:1 UO17, prop. 2014/15/1 UO17, prop. 2017/18:1 UO17. 
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Överenskommelsen mellan staten och Svenska kyrkan  Den överenskommelse som år 2000 träffades mellan staten och Svenska kyrkan ligger i huvudsak vid sidan av frågan om den kyrkoantikvariska ersättningen och behandlar på ett allmänt plan frågor som rör de kulturhistoriska värdena inom Svenska kyrkan.  De frågor som överenskommelsen tar upp rör kompetens inom Svenska kyrkan, tillgänglighet till de kyrkliga kulturminnena, samverkan mellan staten och Svenska kyrkan, redovisning av Svenska kyrkans arbete med de kyrkliga kulturminnena, samt kontrollstationer. Överenskommelsen tidsbegränsas inte utan gäller tills vidare, att jämföra med ersättningen som i första hand avsåg en tioårsperiod.26  2.5 Lagar och regleringar för ersättningens användning   Den kyrkoantikvariska ersättningens användning regleras av 4 kap. kulturmiljölagen. I 16 § anges att Svenska kyrkan har rätt till viss ekonomisk ersättning från staten för att vårda och underhålla de kyrkliga kulturminnena utifrån de krav som följer av kulturmiljölagens bestämmelser. Viktigt att notera är att det finns fler ägare till kyrkobyggnader, begravningsplatser och kyrkliga inventarier skyddade enligt kulturmiljölagen, än Svenska kyrkans församlingar, men att det enbart är Svenska kyrkan som är berättigade kyrkoantikvarisk ersättning. Bestämmelserna i 4 kap. kulturmiljölagen innebär i korthet att de kyrkliga kulturminnena ska vårdas och underhållas så att deras kulturhistoriska värde inte minskas och deras utseende och karaktär inte förvanskas. Detta innebär att möjligheterna att förfoga över och utnyttja egendomen begränsas. Vidare kan förvaltningen fördyras till följd av att krav ställs, till exempel på att ett visst material eller en viss teknik ska användas. Den kyrkoantikvariska ersättningen ska utgå till just denna typ av merkostnader. De begrepp som används av regeringen i sammanhanget är antikvariska merkostnader och kulturhistoriska överkostnader. Enligt kulturmiljölagen omfattas enbart den egendom som klassas som kyrkliga kulturminnen och inte den egendom som Svenska kyrkan i övrigt förvaltar. Det är således de kulturhistoriska värdena i kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier och begravningsplatser som är skyddade enligt lag. Ersättningen får inte användas till att finansiera verksamhet eller administration, inte till drift och ordinarie fastighetsunderhåll och inte heller till kompetensutveckling.27 De kyrkliga kulturminnena har genom kulturmiljölagen ett generellt skydd av dess kulturhistoriska värden. Det generella skyddet kan ses i kontrast till exempelvis byggnadsminnen skyddade enligt samma lag, vilka kräver                                                       26 Prop. 1998/99:38, s. 148 ff. 27 Ibid, s. 136. 
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enskilda beslut om byggnadsminnesförklaring och skyddsbestämmelser för att omfattas av lagens skydd. Att de kyrkliga kulturminnena (för kyrkobyggnader och kyrkotomter uppförda och tillkomna före 1940) i sin helhet är skyddade är ett uttryck för att uppmärksamma det sammanhållna kulturarv som kyrkomiljöerna utgör. Utöver kulturmiljölagen reglerar begravningslagen (1990:1144) hanteringen av kyrkogårdarna på så vis att lagen innehåller definitioner av begravningsplatser, samt bestämmelser om dess underhåll och kostnadsansvar. Kyrkoordningen28 kallas sedan dess tillkomst år 1999 Svenska kyrkans egna regelverk för samfundets institutionella ordning. Den innehåller bland annat bestämmelser om att inviga eller ta en kyrkobyggnad ur bruk. Riksantikvarieämbetet har tagit fram föreskrifter för hanteringen av kyrkliga kulturminnen.29 Enligt föreskrifterna ska länsstyrelserna hålla en förteckning över samtliga kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser som omfattas av tillståndsplikt.30 Från år 2012 finns också en vägledning för, i första hand länsstyrelsens, tillämpning av 4 kap. kulturmiljölagen och kulturmiljöförordningen (1988:1188).31 Vägledningen omfattar inte någon fördjupning av hanteringen av den kyrkoantikvariska ersättningen. I kulturmiljöförordningens 18–22 § finns bestämmelser om bland annat vad som kan räknas som kyrkliga inventarier.   2.6 Aktörer med uppdrag i arbetet med det kyrkliga kulturarvet  Figur 1 nedan illustrerar hur landets 13 stift och 21 länsstyrelser korresponderar mot varandra. Ett och samma län kan ingå i upp till tre olika stift. Likaledes kan ett och samma stift inrymma upp till tre olika län.                                                       28 Svenska kyrkan (2018) Kyrkoordning 2018: med angränsande lagstiftning för Svenska kyrkan. Stockholm: Verbum. 29 KRFS 2012:2 Riksantikvarieämbetets föreskrifter om kyrkliga kulturminnen. 30 Med tillståndsplikt menas i detta fall att kyrkobyggnader, kyrkotomter, begravningsplatser och kyrkliga inventarier som omfattas av skydd enligt 4 kap. kulturmiljölagen inte får på något väsentligt sätt ändras utan tillstånd från länsstyrelsen. 31 Riksantikvarieämbetet (2014) Vägledning för tillämpning av Kulturminneslagen. Kyrkliga kulturminnen (4 kap. 1–18 §§). Vägledningen är under revidering och en ny version beräknas vara klar hösten 2018.  
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    Figur 1: Sveriges stift och länsstyrelser 
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Svenska kyrkans organisation nationellt, regionalt och lokalt  Svenska kyrkan ska i sitt arbete med att hantera fördelningen av den kyrkoantikvariska ersättningen prioritera de behov som är störst ur ett bevarandeperspektiv. Stabila förutsättningar för att arbeta långsiktigt med att vårda de kyrkliga kulturminnena ska skapas.32  På nationell nivå organiseras Svenska kyrkan i Kyrkokansliet och Kyrkostyrelsen. Den sistnämnda har att fatta beslut om ramfördelningen av ersättningen, vilken stiften sedan utgår från i deras fördelning inom sitt område. Svenska kyrkan följer upp ersättningens användning och resultat genom den årliga redovisning som kyrkan lämnar till regeringen. På den nationella nivån ingår Svenska kyrkan tillsammans med Riksantikvarieämbetet i den centrala samrådsgruppen, som inrättades i och med den förändrade relationen mellan staten och Svenska kyrkan. Samrådsgruppen är tänkt att fungera som ett diskussionsforum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte, samt att stötta arbetet i de regionala samrådsgrupperna.33 På regional nivå verkar landets 13 stift. Stiften tar emot ansökningar om ersättning från församlingarna. Det är stiften tillsammans med Kyrkostyrelsen som utgör de fördelande organen för den kyrkoantikvariska ersättningen. Stiften ingår i de regionala samrådsgrupperna, ett för vartdera stift, tillsammans med representanter från länsstyrelsen, församlingar och länsmuseum eller motsvarande. De regionala samrådsgrupperna har samma tillkomsthistoria och syfte som den centrala samrådsgruppen.34  På lokal nivå i Svenska kyrkans organisation finns församlingar och pastorat.35 Dessa ansvarar för att skyddade kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser omfattas av en vård- och underhållsplan.36  Församlingarna har även ansvar för att hålla en förteckning över kyrkliga inventarier av kulturhistoriskt värde.37  Statens företrädare på nationell och regional nivå  Inom ramen för arbetet med det kyrkliga kulturarvet företräder Riksantikvarieämbetet staten på den nationella nivån, med uppdrag att                                                       32 Prop. 1998/99:38, s. 144. 33 Riksantikvarieämbetet (1999) Uppdrag att i samverkan med Svenska kyrkan ta fram ett underlag för hur samrådsgrupper för frågor som rör de kyrkliga kulturvärdena skall vara sammansatta och vilka uppgifter de bör ha. 34 Ibid. 35 Hädanefter i texten refererade till som enbart församlingar. 36 KRFS 2012:2, 11 §. Av en vård- och underhållsplan ska framgå hur kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser som omfattas av kulturmiljölagens skydd ska vårdas och underhållas så att det kulturhistoriska värdet inte minskas och deras utseende och karaktär inte förvanskas. Av planen ska det också framgå vad som är sedvanligt underhåll och vad som är tillståndspliktigt enligt 4 kap. kulturmiljölagen. 37 SFS 1988:950, 7 §. 
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tillvarata allmänhetens intresse av att det kyrkliga kulturarvet bevaras, används och utvecklas. Enligt kulturmiljölagens inledande bestämmelser har Riksantikvarieämbetet överinseende över kulturmiljöarbetet i landet, vilket inbegriper arbetet med kyrkliga kulturminnen. Enligt 4 kap. 16 § kulturmiljölagen ska Riksantikvarieämbetet ges möjlighet att yttra sig över ersättningens fördelning i landet.  Länsstyrelsen är statens regionala företrädare med uppdraget att tillvarata allmänhetens intresse av att det kyrkliga kulturarvet bevaras, används och utvecklas. Länsstyrelsen är både tillstånd- och tillsynsmyndighet för 4 kap. kulturmiljölagen.38 Genom länsstyrelsens tillsynsarbete genereras anmärkningar på vård och underhåll och på ändringar som är tillståndspliktiga. Tillsynen utgör också en möjlighet för dialog om förvaltning och utveckling.  Länsstyrelsen ska enligt kulturmiljölagen ges möjlighet att yttra sig över den kyrkoantikvariska ersättningens fördelning i länet. Länsstyrelsen bör yttra sig både angående de enskilda ansökningarna och angående de prioriteringar som föreslås inom länets del av stiftet.39 Länsstyrelsen ingår i samrådsgrupper på regional nivå och ska, på ett generellt plan samråda med länsmuseum eller motsvarande i frågor om kulturmiljöarbetet inom länet.40   Konsulterande aktörer  Andra parter i arbetet med det kyrkliga kulturarvet är länsmuseer eller motsvarande, samt konsulter i form av privata aktörer. Museerna ingår i de regionala samrådsgrupperna. Länsmuseerna har en formell roll i frågor om det kyrkliga kulturarvet genom kulturmiljöförordningen, då länsstyrelsen ska samråda med museerna i frågor om kulturmiljöarbetet. Såväl länsmuseer som privata konsulter kan också agera antikvarisk medverkande, vilket kan vara villkorat vid beslut om tillstånd till vård, underhåll eller ändring.  2.7 Processen för ersättningens fördelning  Figur 2 nedan illustrerar hur processen ser ut för den kyrkoantikvariska ersättningen och vilka huvudsakliga parter som har en uppgift i fördelningen av medlen. Parterna, i figuren illustrerade genom fyrkanter, utgörs av Svenska kyrkans tre nivåer – Kyrkokansliet och Kyrkostyrelsen på nationell nivå, stiften på regional nivå och församlingarna på den lokala nivån. De                                                       38 SFS 1988:950, 1 kap. 2 §, Riksantikvarieämbetet (2015) Översyn av regelverket om de kyrkliga kulturminnena. Redovisning av Ku2013/1343/KA, s. 22–23. 39 Prop. 1998/99:38, s. 145. 40 SFS 1988:1188 Kulturmiljöförordning, 2 §. 
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kulturmiljövårdande myndigheterna ingår också i processen i form av Riksantikvarieämbetet på den nationella nivån och länsstyrelserna på den regionala nivån. Processen för den kyrkoantikvariska ersättningen innehåller, som framgår av figuren, många moment och parter. Moment illustreras med cirklar, pilarna avser riktning och siffrorna tidsmässig följd för de olika momenten.   
 Figur 2: Den kyrkoantikvariska ersättningens parter och process  Länsstyrelsen tillståndsprövar församlingens ansökan om ändring enligt 4 kap. kulturmiljölagen och fattar beslut om tillstånd, alternativt avslag, i ärendet (se steg 1 och 2 i figuren). Medelstilldelningen är beroende av tillståndsprövningen på så sätt att erforderliga tillstånd behöver föreligga när beslut om finansiering ska fattas. Processen med den kyrkoantikvariska ersättningen inleds genom att församlingen ansöker till stiftet om finansiering (steg 3). Ansökningarna och beredningen av dessa sker vid ett tillfälle per år. Då Svenska kyrkan enligt kulturmiljölagen ska ge länsstyrelsen möjlighet att yttra sig över fördelningen i länet, remitteras ansökningarna för det kommande årets utbetalning till länsstyrelsen (steg 4 och 5). Stiftet ansöker därefter om ramtilldelning hos Kyrkokansliet (steg 6). Kyrkokansliet sammanställer sedan stiftens ramansökningar och förbereder ett förslag till fördelning i landet. Likt länsstyrelsen remitteras Riksantikvarieämbetet enligt kulturmiljölagen förslaget till fördelning i landet, vilka lämnar ett yttrande (steg 7 och 8). Därefter lämnar Kyrkokansliet ett förslag till fördelning till Kyrkostyrelsen, som i sin tur 
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beslutar om ramar för stiften (steg 9 och 10). Slutligen delger stiften församlingarna beslut om kyrkoantikvarisk ersättning (steg 11). Samrådsprocesser är inte är inkluderade i figuren.  Svenska kyrkans instruktioner för hanteringen av ersättningen  Utöver att det finns lagar och regleringar kring den kyrkoantikvariska ersättningens användning, har Svenska kyrkan på nationell nivå tagit fram tre typer av dokument som är tänkta att stödja stiften i deras arbete med fördelningen av ersättningen. De Villkor för kyrkoantikvarisk ersättning som används idag togs fram år 2012, och reviderades året därpå.41 Genom dokumentet klargörs två saker, dels vilka objekt och åtgärder som är berättigade ersättning, dels vilken prioritet som olika åtgärder och objekt ska bedömas ha på en skala från ett till tre, där ett avser akuta åtgärder.  Villkoren kommenteras i Svenska kyrkans Handbok för arbetet med kyrkoantikvarisk ersättning.42 Handboken är tänkt att tydliggöra villkoren för ersättningen och därmed underlätta stiftens handläggning. Bedömningsgrunder, inklusive ersättningsnivåer har tagits fram för att ytterligare tydliggöra Kyrkokansliets beredningsprocess.43 I Riksantikvarieämbetets vägledning för 4 kap. kulturmiljölagen om de kyrkliga kulturminnena, hänvisas till att utgångspunkten för fördelningen förtydligas i Svenska kyrkans framtagna bedömningsgrunder. I februari år 2018 beslutade Svenska kyrkan om en ny fördelningsmodell och process för beredning och beslut om kyrkoantikvarisk ersättning. Den kommande modellen baseras på indikatorer och nyckeltal, till skillnad från den nuvarande som är ansökningsbaserad. Riksantikvarieämbetet har i remissvar uttalat sig i stora delar positiv till den nya fördelningsmodellen, och menar att den kan bidra till en jämnare fördelning av medlen, vilket också är ett av syftena med modellen.44 Den nya fördelningsmodellen börjar användas under år 2019.45                                                         41 Svenska kyrkan (2013). 42 Svenska kyrkan (2016) Handbok för arbetet med kyrkoantikvarisk ersättning. Version 1.2.  43 Svenska kyrkan Bedömningsgrunder inför kyrkostyrelsens beslut för kyrkoantikvarisk ersättning, ramår 2015 samt Bilaga 1 Ersättningsnivåer KAE 2015. 44 Riksantikvarieämbetet, yttrande. Dnr 1. 1.4-02693-2017, Översyn av kyrkoantikvarisk ersättning – Förslag och fördjupning KAE-indikatorer. 45 Det första beslutet för fördelning kommer att tas 2019 och gälla perioden 2021–2025. 
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3 Den kyrkoantikvariska ersättningens användning och fördelning  I detta kapitel redovisas hur den kyrkoantikvariska ersättningen har använts mellan åren 2002 och 2017. Av redovisningen framgår bland annat hur de olika stiften sökt och tilldelats ersättning samt hur ersättningen fördelats på olika typer av objekt och åtgärderskategorier. Kapitlet avslutas med Riksantikvarieämbetets sammanfattande iakttagelser.  3.1 Generella siffror om ersättningen och dess omgivning  Statsanslag 7:3, Kyrkoantikvarisk ersättning, är fastslaget till 460 miljoner kronor för år 2018. Det totala anslaget för området Kulturmiljö uppgår samma år till 1 009 miljoner kronor.46 Det visar att i sammanhanget är omfattningen av anslaget Kyrkoantikvarisk ersättning betydande. Beloppet 460 miljoner kronor motsvarar en fjärdedel av Svenska kyrkans totala kostnader för vård- och underhåll.47  För perioden 2002–2017 har Svenska kyrkan fått 5 580 miljoner kronor i ersättning genom anslaget Kyrkoantikvarisk ersättning. Genom Kyrkostyrelsens så kallade rambeslut har stiften och församlingarna för samma period beviljats 6 310 miljoner kronor.48 Statsanslag och rambeslut skiljer sig åt då beslutade medel som standard kan rekvireras av församlingarna under en tvåårsperiod.  Enligt de uppgifter från Svenska kyrkans projekthanteringssystem (PHS) som Riksantikvarieämbetet fått tillgång till, har totalt cirka 28 600 projektansökningar inkommit under åren 2002–2017. Under perioden har cirka 19 300 projekt beviljats ersättning.                                                        46 Prop. 2017/18:1 UO17. 47 Svenska kyrkan (2017) Svenska kyrkans redovisning för år 2016 angående de kyrkliga kulturvärdena och användningen av den kyrkoantikvariska ersättningen: Svenska kyrkans rapport till Kulturdepartementet, Uppsala: Svenska kyrkan, s. 9.   48 Beslut om tilldelning till olika projekt tas efter att Kyrkostyrelsen beviljat stiften en ram. Av den anledningen kan siffrorna som avser beslutade medel skilja sig från tilldelade/förbrukade medel. 
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 Figur 3: Kyrkoantikvarisk ersättning 2002–2017 avseende statligt anslag, sökta medel samt av Kyrkostyrelsen beslutade medel. (*Snitt, medel per år)  Siffrorna i figur 3 avser statsanslag 7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning, ansökta medel från församlingarna till stiften (enligt stiftens ramansökningar), samt av Kyrkostyrelsen beslutad ram. Vid tidpunkten för första kontrollstationen som inföll år 2009 har anslaget kommit upp till den långt tidigare fastställda nivån, från att successivt ha ökat.  Siffrorna i figuren ovan visar på relationen mellan söktryck i form av sökta medel, beslutade medel och tillgängligt anslag. Figuren illustrerar ett varaktigt högt och samtidigt ökande söktryck från församlingarna. År 2017 uppgick sökta medel till 1 121 miljoner kronor. Som synes har det tidigare överskottet av beslutad ram minskat de senaste åren.   3.2 Regional tilldelning  Figur 4 nedan visar hur Kyrkostyrelsens beslut om kyrkoantikvarisk ersättning fallit ut över landet, sammantaget för åren 2002–2017. Som synes förekommer stora regionala variationer i tilldelning till de olika stiften. Lunds och Göteborgs stift har sammantaget beviljats högst ersättning medan Luleå, Karlstads och Härnösands stift beviljats lägst ersättning.    
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 Figur 4: Rambeslut 2002–2017 per stift  3.3 Ersättningens användning till olika typer av objekt   Av Svenska kyrkans instruktioner framgår vilka typer av objekt som är berättigade kyrkoantikvarisk ersättning.49 Där framgår att medel kan ges till åtgärder på begravningsplatser, kyrkliga inventarier, kyrkobyggnader samt kyrkotomter.                                                         49 SFS 1988:950 Kulturmiljölag, 4 kap. 1, 16 § och Svenska kyrkan (2013) Villkor för kyrkoantikvarisk ersättning. Version 1.1. 
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Siffrorna nedan avser beslutade medel (enligt utdrag från PHS), kategoriserade enligt Svenska kyrkans årliga redovisning. I uppgifterna ingår församlings- och stiftsprojekt.   Figur 5: Beslutade medel åren 2002–2017 per objekstyp  Figuren ovan visar hur de beslutade medlen för åren 2002–2017 är fördelade över de olika objektstyperna. Som illustreras går merparten av ersättningen till vård och underhåll av kyrkobyggnader. Kategorin är den i särklass största, inrymmande 80 procent av de beslutade medlen. Begravningsplatser och kyrkliga inventarier består av 8 respektive 7 procent av medlen, medan kategorierna övergripande planering eller flera objekt, samt kyrkotomt är de minsta kategorierna, med 3 respektive 2 procent av medlen.  Fördelningen av medel till de olika objektstyperna har varit konstant sedan ersättningens införande. En närmare genomgång av medlens fördelning på objektstyp sedan år 2002 visar att det endast är några få procentenheter som skiljer åren från varandra.50 Mellan stiften förekommer stundtals stora skillnader mellan vilka objektstyper som tilldelats medel. Sett över åren 2002–2017 har Luleå och Visby stift båda tilldelats en högre andel medel för övergripande planering än snittet, 10 respektive 9 procent. Istället har dessa stift lägre andelar ersättning inom kategorin kyrkobyggnader, där istället Skara och Lunds stift har höga andelar, 86 respektive 90 procent. Luleå har också i jämförelse med de andra stiften en högre andel medel inom kategorin begravningsplatser, 18 procent. Visby uppvisar en liknande situation för kategorin kyrkliga inventarier.                                                       50 I Svenska kyrkan skrivelse Gränsdragning mellan nyttjande av begravningsavgift och kyrkoantikvarisk ersättning för vård- och underhållsåtgärder på begravningsplats (KAE 2017/0018) klargörs att kyrkoantikvarisk ersättning som regel inte längre bör beviljas för åtgärder på begravningsplatser i de fall begravningsavgiften kan täcka dessa. 
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3.4 Ersättningens användning till olika typer av åtgärder  I Svenska kyrkans ärendehanteringssystem PHS kategoriseras alla projekt utifrån vilken typ av åtgärd som projektet utgör, således vad medlen ska användas till när de tilldelats den sökande. Åtgärderna i det följande är kategoriserade enligt Svenska kyrkans årliga redovisning och avser beslutade medel (enligt utdrag från PHS). I uppgifterna ingår församlingsprojekt och stiftsprojekt.   Figur 6: Beslutade medel åren 2002–2017 per åtgärdskategori  Övergripande planering och information avser stiftsprojekt och de projekt som utförs på nationell nivå. För perioden 2002–2017 rymmer kategorin 5 procent av de beslutade medlen. Lika stor är kategorin vård- och underhållsplanering, som avser församlingarnas arbete med att upprätta nya och revidera äldre vård- och underhållsplaner. Kategorin vårdinsatser är den i särklass största och inbegriper en rad olika slags åtgärder. Åtgärderna är initierade av församlingarna och hit hör bland annat renovering, restaurering, konservering och underhåll. Även insatser för projektering och utredning ingår. Sett till perioden 2002–2017 har 77 procent av de beslutade medlen gått till denna sorts åtgärder, motsvarande närmare 4,6 miljarder kronor.   Skadeförebyggande insatser rymmer kostnader som uppkommer bland annat i samband med utredning av fukt och mögel, klimatförbättrande åtgärder och förbättrad förvaring av inventarier. Under perioden 2002–2017 har 7 procent av medlen tilldelats projekt inom denna kategori. Kategorin arbete med säkerhetsfrågor utgör 6 procent och rymmer bland annat stöld- och brandförebyggande åtgärder.  Sett över åren har medlens fördelning till de olika åtgärdskategorierna genomgått en viss förändring. Initialt användes en större andel av medlen till övergripande planering (12–23 procent), än vad snittet för alla år visar (5 procent). Efter 2006 har andelen medel till övergripande planering varit jämn 
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Värdet av ett kyrkligt kulturarv. Kyrkoantikvarisk ersättning 2002–2018 32   

 

över åren. Inledningsvis gick en stor andel medel till församlingarna för vård- och underhållsplanering (14–20 procent), en andel som därefter legat relativt stabilt kring cirka 4 procent. Vårdinsatser är den enskilt största kategorin och har så varit sedan ersättningen infördes. Kategorin uppvisar en påtaglig ökning över åren. Åren 2002–2007 fanns mellan 60 och 73 procent av medlen inom kategorin, efter år 2011 har andelen konstant varit högre än 80 procent. Under de första åren ersättningen betalades ut, användes lite medel till skadeförebyggande insatser (1–2 procent) och arbete med säkerhetsfrågor (1 procent).   3.5 Omfattning av ersättningen   Siffrorna i figur 7 nedan visar relationen mellan beviljade medel (beslut enligt PHS) och total projektkostnad (enligt PHS). Med begreppet kostnadstäckning avses beviljade medel som andel av projektets totala kostnad. Egenfinansiering är den del som återstår, således den andel av projektkostnaden som församlingarna och stiften själva finansierar. Sammantaget för perioden är kostnadstäckningen 44 procent och egenfinansieringen 56 procent.    Figur 7: Projektens kostnadstäckning och egenfinansiering per år under perioden 2002–2017  Figur 7 ovan illustrerar att andelen egenfinansiering har legat relativt jämnt under perioden 2002–2017. Sett över åren har församlingarna och stiften beviljats medel motsvarande cirka 40 till 50 procent av projektens totala kostnad. Sedan 2015 har andelen egenfinansiering legat på en stadig, och en i tidsperspektivet sett, hög nivå. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%20022004200620082010201220142016
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Vid en sammanslagning av åren 2002–2017 kan motsvarande andelar som ovan visas för de olika stiften. Figur 8 nedan illustrerar regionala variationer gällande projektens kostnadstäckning och egenfinansiering per stift.  Figur 8:  Projektens kostnadstäckning och egenfinansiering per stift, åren 2002–2017  Figur 8 belyser att somliga stift finansierar en högre andel av projektets totala kostnad med egna medel. Så är fallet för framför allt Luleå stift (66 procent) och Stockholms stift (65 procent). Andel egenfinansiering bör i sammanhanget ses i relation till bland annat föreslagna ersättningsnivåer, vilka kan variera mellan regionerna och som kan påverka tilldelningen. Strängnäs stift har sammantaget lägst andel egenfinansiering (46 procent).   3.6 Söktryck och vårdbehov   Beslut om finansiering för ett projekt bygger på de ansökningar som kommer in från församlingarna till stiften. Förfarandet är således ansökningsdrivet. Som nämnts tidigare präglas förfarandet av ett högt och ökande söktryck. Under perioden 2002–2017 har stiften varit olika framgångsrika i att få finansiering för sina sökta projekt, vilket figur 9 nedan belyser.     
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 Figur 9: Totalt antal beviljade projekt, antal avslag av projekt, samt rambeslut per stift i tusen kronor, åren 2002–2017  Siffrorna visar antal beviljade projekt och antal avslag samt beslut om ersättning (enligt PHS). Antal projekt framgår av vänster axel och beslutade medel (i tusen kronor) av höger axel. Figuren ovan visar att Linköpings stift under åren 2002–2017 har sökt finansiering för flest projekt. Det är dock inte det stift som fått flest projekt beviljade. Sett i reda tal är det Göteborgs stift som beviljats finansiering för flest projekt. Mätt i andelar är det Skara stift som varit mest framgångsrik med sina ansökningar – 83 procent av stiftets projektansökningar har blivit beviljade. Även Göteborgs stift och Lunds stift har höga andelar beviljade projekt, 76 procent respektive 74 procent. I snitt erhåller stiften finansiering för 67 procent av projekten.  Av figur 9 ovan går att utläsa relationen mellan projekt och ersättning till dessa. Det framgår att Lunds stift beviljats högst ersättning, trots att mängden projekt inte är särskilt hög. I relation till antal sökta och beviljade projekt har även Stockholms stift beviljats hög ersättning. Situationen kan återspegla ett framgångsrikt ansökningsförfarande, men kan även vara en följd av stora eller komplexa projekt.    Bortsett från en låg finansieringsgrad det första året som den kyrkoantikvariska ersättningen tagits i bruk, har andelen beviljade projekt varit relativt jämn under perioden 2003–2017. År 2005 innebar en kulmen, då 79 procent av projekten beviljades ersättning, medan 66 procent av projekten beviljades ersättning 2017. Genom att sätta ansökta och förbrukade medel i relation till kvadratmeter skyddad kyrka kan det skapas en vidare uppfattning om fördelningen av ersättningen. Mängden skyddat kyrkobestånd kan vara en (av flera) indikatorer för att visa en församlings behov av kyrkoantikvarisk ersättning. 
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Kyrkornas beskaffenhet varierar dock stort och så gör även vårdbehoven. Till exempel har kyrkor med stora kyrkorum med få inventarier och med fast inredning som kan underhållas utan fackmannamässig kunskap, ofta lägre vårdbehov och lägre antikvariska merkostnader.      
 Figur 10: Ansökta och tilldelade medel per kvm skyddad kyrka per stift åren 2009–2017  Siffrorna i figur 10 ovan avser medelvärde för åren 2009–2017 för ansökta medel från församlingarna (utifrån stiftens ramansökan), samt medelvärde för samma period avseende förbrukning (per bokföringsår).51  Visby och Stockholms stift uppvisar ett högt söktryck i relation till antal kvadratmeter skyddad kyrka. Karlstads, Härnösands och Luleå stift har mindre omfattande ansökningar per kvadratmeter skyddad kyrka. Luleå stift har den klart lägsta förbrukningen per kvadratmeter skyddad kyrka. Luleå och Visby stift har minst kvadratmeter skyddad kyrka av alla stift. Deras mönster för söktryck och fördelning utifrån indikatorn vårdbehov ser dock markant olika ut. Riksantikvarieämbetet har återkommande i det årliga yttrandet över fördelningen av den kyrkoantikvariska ersättningen i landet påpekat att variationerna mellan de belopp som församlingarna genom åren har sökt                                                         51 Uppgifterna om kvadratmeter skyddad kyrka är utdrag från kyrkobyggnadsregistret daterade mars 2018. 
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finansiering för varierar stort. Likaledes uppvisar den ekonomiska tilldelningen till olika stift stora skillnader, vilket också påtalats genom åren.52  3.7 Bedömningar av projektens angelägenhet  I sina årliga yttranden ska länsstyrelserna bedöma prioritet för de projekt som ingår i remisserna från stiften angående ersättningens fördelning i länet. Även stiften ska i det remitterade underlaget ange prioritet för de aktuella projekten. Om bedömningarna samvarierar kan det indikera att konsensus råder mellan de båda parterna. Prioritet 1 tilldelas de projekt som anses vara särskilt angelägna, således de mest akuta projekten. I figuren nedan visas samvarians mellan länsstyrelsernas och stiftens användning av prioritet 1 för samtliga projekt (antal förekomster, enligt PHS), per år, under perioden 2002–2017.    Figur 11: Länsstyrelsernas och stiftens användning av prioritet 1 per år under perioden 2002–2017, samt totalt antal sökta projekt  Figur 11 illustrerar att länsstyrelsernas och stiftens respektive användning av prioritet 1 överlag samvarierar. Stiften anger prioritet 1 i en något högre omfattning än länsstyrelserna. Situationen har sett ut på ett liknande sätt sedan den kyrkoantikvariska ersättningen infördes. Av figur 11 ovan går det även att utläsa hur bedömningarna och därmed användandet av prioritet 1 fluktuerat över åren, i relation till hur många projekt som parterna har att bedöma och prioritera. År 2005 sökte landets församlingar och stift kyrkoantikvarisk ersättning för ett stort antal projekt, vilket syns i figuren som den första grå spetsen. År 2005 var mängden projekt avseende vård- och underhållsplanering stor. Likaledes användes                                                       52 Riksantikvarieämbetet yttranden till Svenska kyrkan, Kyrkoantikvarisk ersättning för år 2008–2018 (inför ramfördelning 2009–2019). 
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prioritet 1 i stor utsträckning vid den tidpunkten. Sedan 2005 har användandet av prioritet 1 i sin helhet dalat, medan antalet projekt, framför allt sedan år 2009, har ökat. I figuren kan detta ses i stigningen av det grå fältet. Innebörden är att andelen projekt som bedöms som akuta är lägre i dagsläget än vad den varit tidigare.   Det förekommer regionala variationer mellan hur ofta prioritet 1 används i bedömningarna av projekten. Sammantaget för åren 2002–2017 har parterna (både stift och länsstyrelse) i Växjö, Härnösands och Visby stift angett prioritet 1 i en högre utsträckning än övriga stift. Mer än hälften av dessa stifts projektansökningar har markerats med prioritet 1. För Uppsala och Luleå stift är situationen en annan. Stiften har för dessa projektansökningar angivit prioritet 1 för lite mer än var tionde åtgärd.   3.8 Riksantikvarieämbetets sammanfattande iakttagelser   
 Församlingarnas benägenhet att söka kyrkoantikvarisk ersättning har under åren 2002–2017 varit stor. Söktrycket är varaktigt högt och samtidigt ökande. Det belopp som församlingarna ansöker om är mer än dubbelt så högt som tillgängligt statsanslag.  
 Merparten av medlen går till objektstypen kyrkobyggnader och har så gjort sedan ersättningen infördes. Under åren har medlens fördelning till olika åtgärdskategorier varierat något. Insatser inom övergripande planering var vanligare under ersättningens tidigare år, liksom vård- och underhållsplanering. Åtgärdskategorin vårdinsatser har vuxit under åren och rymmer idag huvuddelen av de insatser som beviljats ersättning. 
 Av ett projekts totala kostnad utgör andelen beviljade medel i snitt 44 procent. Andelen har under perioden 2002–2017 legat på mellan 40 och 50 procent.   
 Stiften är olika framgångsrika i att få ersättning för sina sökta projekt. Att församlingarna söker ersättning för många projekt innebär inte att de får projekt beviljade i samma höga omfattning.    
 Stiftens och länsstyrelsernas användning av prioritet 1 har överlag samvarierat under åren 2002–2017. Användandet av prioritet 1 har generellt gått ner. Andelen projekt som bedöms som akuta är således lägre i dagsläget än vad fallet varit under tidigare år. Användandet av prioritet 1 varierar förhållandevis stort över landet.      
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4 Arbetet med den kyrkoantikvariska ersättningen  Detta kapitel bygger på länsstyrelsernas erfarenheter av arbetet med den kyrkoantikvariska ersättningen. Redovisningen behandlar länsstyrelsernas roll i och utvecklingen av det kyrkoantikvariska ersättningssystemet. Redovisningen tar även upp faktorer som påverkar länsstyrelsernas arbete med fördelningen. Kapitlet avslutas med Riksantikvarieämbetets sammanfattande iakttagelser.  4.1 Riktlinjer för fördelning av ersättningen  Statens inflytande över riktlinjerna för ersättningens fördelning är något som återkommande lyfts i länsstyrelsernas redogörelser av sina erfarenheter med arbetet med den kyrkoantikvariska ersättningen. Flera länsstyrelser ser det som problematiskt att de riktlinjer som tagits fram utgår från Svenska kyrkans uppfattning i frågan. Länsstyrelsen i Skåne län betonar att staten bör ha ett större inflytande över riktlinjerna för fördelningen än idag. Länsstyrelsen i Uppsala län gör bedömningen att statens inflytande över regelverk och riktlinjer kommit att minska och att arbetet allt mer sker genom Svenska kyrkans försorg. Flertalet länsstyrelser, däribland de i Kronobergs och Stockholms län, anser därför att det vore mer lämpligt att staten tog fram riktlinjer för fördelningen av ersättningen.  Länsstyrelsen i Södermanlands län ser positivt på att arbetet styrs av de riktlinjer som tagits fram av Svenska kyrkan då det ger mindre utrymme för skilda tolkningar över landet. Även länsstyrelserna i Skåne och Västerbottens län lyfter betydelsen av gemensamma riktlinjer, vilka leder till mer likartade bedömningar. Nackdelen med gemensamma riktlinjer är att länsstyrelsens roll blir mer marginaliserad, vilket Länsstyrelsen i Norrbottens län påpekar. Även Länsstyrelsen i Jönköpings län beskriver att processen med ersättningens fördelning på senare år är mer nedtonad än tidigare.  Länsstyrelsen i Östergötlands län ser en farhåga i att länsstyrelsens möjlighet att påverka kan komma att minska då nyckeltal och riktvärden införs som stöd i förfarandet med ersättningens fördelning. Systemet är för rationellt och kameralt. Länsstyrelsen i Västerbottens län ser ett problem med hur oenigheter mellan stift och länsstyrelse ska hanteras i den nya indikatorsbaserade fördelningsmodellen, då det inte finns något utrymme till avvägning mellan olika argument.  Länsstyrelserna påpekar att det är Svenska kyrkan som har mandat att både upprätta villkoren för fördelningen och därtill besluta om densamma. Länsstyrelsen i Östergötlands län uttrycker att staten bör besluta om tilldelningen av medel. Om medlen vore för länsstyrelsen att fördela skulle det tydliggöra kopplingen till 4 kap. kulturmiljölagen, tror Länsstyrelsen i  
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Kalmar län. Från olika håll framhålls vikten av att länsstyrelsen genom tillståndsprövning och tillsyn bevakar att kulturmiljölagen efterföljs så att dess syften uppnås. Riksantikvarieämbetets rapport Länsstyrelsernas yttranden över kyrkoantikvarisk ersättning från 2018 visar att länsstyrelserna i stor utsträckning använder Svenska kyrkans instruktioner som stöd för sina yttranden. De upplevs skapa möjligheter för en mer enhetlig hantering över landet och har gjort arbetet med bedömningarna enklare och tydligare.53 Kyrkokansliet poängterar att samma åtgärd ska bedömas på samma sätt oavsett var i landet objektet finns. Det förekommer dock skillnader mellan länsstyrelsernas och Svenska kyrkans syn på de olika begrepp som påverkar de bedömningar som ska göras, varför det finns behov av enhetliga definitioner av adekvata begrepp. Länsstyrelserna och Svenska kyrkan är inte alltid överens om innehållet i instruktionerna och det saknas en vidare principdiskussion gällande detta.54   4.2 Länsstyrelsernas delaktighet i förfarandet   Länsstyrelsen i Blekinge län understryker betydelsen av att länsstyrelsen är delaktig i fördelningen av kyrkoantikvarisk ersättning. Länsstyrelsens roll i ersättningssystemet är dock juridiskt begränsad till möjligheten att enbart yttra sig över fördelningen i länet, poängterar Länsstyrelsen i Jämtlands län. Nivån av delaktighet och engagemang utgår således ifrån detta mandat. Det innebär bland annat att övervaka att medlen går till åtgärder som avser kulturhistoriskt motiverade kostnader. Länsstyrelsen i Hallands län anser att det är ett digert arbete att sätta sig in i varje enskilt ärende. Arbetet ger emellertid goda möjligheter att fånga upp planerade åtgärder där församlingen inte sökt tillstånd enligt kulturmiljölagen, och även för att skapa sig en bild av projekt i de kyrkomiljöer som inte är tillståndspliktiga.    Länsstyrelsen i Södermanlands län uppger att arbetet är begränsat till det årliga remissarbetet, och Länsstyrelsen i Skåne län berättar att de har insyn och delaktighet i ett inledande skede men inte i den vidare processen. Enskilda beslut och villkor delges inte, inte heller en sammanställning över medlens slutliga förbrukning. En sådan sammanställning efterfrågas också av bland annat länsstyrelserna i Jönköpings och Västerbottens län.  Länsstyrelserna i Kronobergs och Gotlands län för fram att det för mottagarna är otydligt vem som genomfört förslaget till fördelning. Länsstyrelsen i Kronobergs län beskriver ett läge där länsstyrelsen anger prioritet, motivering och ersättningsnivå för samtliga ansökningar, men där det enligt dem vore mer rimligt att stiften bereder ett förslag till yttrande så att länsstyrelsen kan ge synpunkter på ett färdigt förslag. Länsstyrelsen i Kalmar län menar istället att denna omvända process skapar en stor                                                       53 Riksantikvarieämbetet (2018) Länsstyrelsernas yttranden över kyrkoantikvarisk ersättning. 54 Ibid. 
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delaktighet. Med ökad kompetens hos stiftet minskar också behovet av länsstyrelsens delaktighet i fördelningen av medel till enskilda projekt, menar Länsstyrelsen i Värmlands län. Länsstyrelsen bör därför framför allt få tillfälle att lämna övergripande och strategiska synpunkter, liksom synpunkter på större projekt och satsningar, samt ärenden av principiell art.   Riksantikvarieämbetets överinseenderapport Länsstyrelsernas yttranden över kyrkoantikvarisk ersättning visar på samma problematik som redovisas ovan – att länsstyrelserna upplever sin delaktighet i arbetet med ersättningens fördelning som begränsad och att deras expertroll är reducerad. Det förekommer ovisshet gällande vilken funktion som yttranden faktiskt har i den slutgiltiga fördelningen då länsstyrelsernas bedömningar ibland justeras av Kyrkokansliet inför fördelningen av stiftsramarna. Enligt Kyrkokansliet ändras ersättningsnivån om den ligger utanför spannet och inte motiveras.55  4.3 Möjlighet till inflytande över tilldelning av medel  Länsstyrelsen i Västerbottens län anser att bedömningarna om ersättningsnivåer för olika åtgärder tidigare har skilt sig påtagligt över landet. Inom Luleå stift har det funnits en enighet mellan stift och länsstyrelser men i jämförelse med övriga landet förekom stora avvikelser, genom att de satta ersättningsnivåerna var lägre än i övriga landet. Då tilldelningen av medel styrts av stiftens ansökningar har detta medfört att Luleå stifts församlingar missgynnats i förhållande till landets övriga församlingar, upplever Länsstyrelsen i Västerbottens län. Länsstyrelsen upplever de ersättningsnivåer som ges i Svenska kyrkans riktlinjer som generösa i jämförelse med motsvarande bidragsnivåer inom kulturmiljöanslaget.  Riksantikvarieämbetet har i det årliga yttrandet över fördelningen av den kyrkoantikvariska ersättningen i landet konstaterat att det i vissa stift förekommer projekt där kostnadsberäkningarna är orimligt höga, samtidigt som det i andra stift förekommer projekt med generellt blygsamma anspråk och låga kostnadsberäkningar.56 Av Länsstyrelsen i Jämtlands län lyfts att prioritet och ersättningsnivå bedöms utifrån Svenska kyrkan instruktioner. Då Svenska kyrkan anger ett spann som riktvärde för bedömning har det blivit praxis med en mer generös tolkning än vad lagens förarbeten ger uttryck för. Länsstyrelsen i Blekinge län berättar att möjligheter att påverka fördelningen av den kyrkoantikvariska ersättningen ges i samband med tillståndsprövning, remissvar och deltagande i samråd. Länsstyrelsen i Östergötlands län kommenterar att påverkansmöjligheter utanför givna ramar och riktvärden är                                                       55 Riksantikvarieämbetet (2018) Länsstyrelsernas yttranden över kyrkoantikvarisk ersättning. 56 Riksantikvarieämbetet yttranden till Svenska kyrkan, Kyrkoantikvarisk ersättning för år 2008–2018 (inför ramfördelning 2009–2019). 
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små. Länsstyrelserna i Skåne, Kronobergs, Gotlands och Västerbottens län framför att det finns möjligheter att framföra sina åsikter om medlens fördelning men poängterar att det i slutändan är Svenska kyrkan som är beslutande. Det framförs av länsstyrelserna i Skåne, Blekinge och Gotlands län att staten bör ha ett större inflytande över beslut om fördelningen.   4.4 Uppfattningar om Svenska kyrkans ansvar för kulturhistoriska aspekter  Graden av samsyn mellan stift och länsstyrelse har under åren varierat vilket anses som naturligt då parterna har olika mål i relation till den kyrkoantikvariska ersättningen, berättar Länsstyrelsen i Skåne län. I lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan står att församlingarnas främsta uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.57 Stiftens uppgift är att stödja församlingarna. Länsstyrelserna i Skåne och Blekinge län anser att det saknas ett förtydligande om Svenska kyrkans ansvar för kulturmiljöfrågor.  Länsstyrelsen i Stockholms län för fram att ingången i frågorna är delvis olika för stift och länsstyrelse. Detta då länsstyrelsen har kulturmiljölagen som utgångspunkt för bedömningarna om hur ersättningen relaterar till kulturhistoriskt motiverade kostnader medan stiften kan väga in även andra faktorer i den bedömning de gör. Trots de skilda rollerna upplever Länsstyrelsen i Norrbottens län att det finns ett krav på konsensus i samarbetet med Svenska kyrkan. Länsstyrelsen menar att stiftet har en rättvisesyn på fördelningen, i bemärkelsen att alla ska få en del av ersättningen, snarare än att de kulturhistoriska värdena är styrande.  Länsstyrelsen i Gotlands län upplever att det hos församlingar och pastorat finns en brist på förståelse för att vården av kulturminnena kan vara kostnadskrävande och att de kan behöva anlita konsulter och specialistkompetens. Länsstyrelserna i Västerbottens och Norrbottens län menar att det finns en ovilja hos stiften att ställa krav på antikvarisk medverkan, och att stiften och länsstyrelsen har olika uppfattning om när antikvarisk medverkan behövs.  4.5 Parternas samstämmighet i bedömningar  Samsyn är beroende av kontinuerliga samtal där eventuella motsättningar kan överbryggas, anser Länsstyrelsen i Blekinge län. En hög grad av samstämmighet i bedömningarna av åtgärder är ett tecken på att parterna i allt väsentligt är överens om grunderna för ersättningens fördelning. Länsstyrelserna i Östergötlands och Västmanlands län berättar att dialog och                                                       57 SFS 1998:1591, 4 §. 



Värdet av ett kyrkligt kulturarv. Kyrkoantikvarisk ersättning 2002–2018 42   

 

samsyn i antikvariska frågor präglar samarbetet med stiftet. Även Länsstyrelsen i Uppsala län anser att det finns en samsyn mellan stift och länsstyrelse avseende bedömningarna men är av uppfattningen att vissa bidragsnivåer ligger fel.  Länsstyrelserna i Norrbottens och Västerbottens län framför att ibland ligger de av Svenska kyrkan fastslagna ersättningsnivåerna högre än vad länsstyrelsen vill tillstyrka. Länsstyrelsen i Norrbottens län finner även skäl att ifrågasätta de typer av åtgärder som föreslås vara ersättningsberättigade. Det menas att allt fler åtgärder som inte har någon direkt bäring på kulturhistoriska värden bedöms som stödberättigade och att det är fastighetsförvaltarens skyldighet att exempelvis hålla fullgod standard på tekniska system.  Riksantikvarieämbetet har återkommande i det årliga yttrandet över fördelningen av den kyrkoantikvariska ersättningen i landet framhållit behovet av en fördjupad diskussion kring vilka typer av åtgärder som ska vara ersättningsberättigade och hur den antikvariska merkostnaden ska värderas. Stiften har regelbundet ansökt om ersättning för projekt som inte berättigar till kyrkoantikvarisk ersättning. Riksantikvarieämbetet har i detta framfört bland annat att löpande administration inte ska finansieras med den kyrkoantikvariska ersättningen. Inte heller projekt som syftar till kompetensutveckling eller verksamhet inom den regionala samrådsgruppen berättigar till ersättning. Riksantikvarieämbetet har konstaterat att under tidigare år har medel använts till att bekosta tjänster, vilket inte är förenligt med gällande villkor.58  4.6 Församlingarnas benägenhet att söka ersättning  Länsstyrelsen i Skåne län ser att stiftets hållning är avgörande för hur många och vilka ansökningar som kommer in. Länsstyrelsen i Blekinge län betonar vikten av att Svenska kyrkan på olika nivåer kan planera och göra nödvändiga prioriteringar för att vård och underhåll ska kunna bedrivas på ett ändamålsenligt och rationellt sätt. För Jämtlands län vidkommande framhåller länsstyrelsen att hela fördelningsprocessen bygger på inkomna ansökningar från församlingar på lokal nivå. Det råder stora skillnader i de ekonomiska förutsättningarna för att medverka till finansieringen av olika vård- och underhållsinsatser. Därtill är förvaltning av kulturarv inte församlingarnas främsta uppgift. Det gör att det är stora skillnader mellan församlingarnas benägenhet att söka kyrkoantikvarisk ersättning, anser Länsstyrelsen i Jämtlands län. Länsstyrelserna i Gotlands och Kalmar län anser att processen kan upplevas som lång och byråkratisk, framför allt för församlingar.                                                          58 Riksantikvarieämbetet yttranden till Svenska kyrkan, Kyrkoantikvarisk ersättning för år 2008–2018 (inför ramfördelning 2009–2019). 
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Formellt saknar fördelningsprocessen möjlighet att tilldela akuta behov som framkommer under året, vilket stiftsantikvarier ofta löser under året genom till exempel omfördelning av medel. Även Länsstyrelsen i Norrbottens län påtalar att tilldelade medel ibland inte används utan omfördelas, en process som länsstyrelsen saknar insyn i.   4.7 Identifiering av antikvariska behov  Länsstyrelsen i Skåne län, bland andra, upplever det som problematiskt för församlingarna att dels ha tillräcklig och kompetent bemanning för ansökningars vidkommande, dels att prioritera medel till den egna finansieringen. Ansökningar avser framför allt de vård- och underhållsplaner som församlingarna måste ha, samt renovering av objekt som är viktigast för den dagliga verksamheten. Insatser avseende byggnader eller föremål som är tagna ur bruk eller övertaliga prioriteras inte.  Länsstyrelsen i Gotlands län beskriver ett läge där det stundtals finns en osäkerhet hos församlingarna gällande exempelvis vad lagen kräver vid tillståndsansökningar och vem som beslutar och fördelar den kyrkoantikvariska ersättningen. Länsstyrelsen i Västernorrlands län poängterar att det av församlingarna krävs mycket i form av olika underlag, där inte sällan ett flertal konsulter behöver engageras för en och samma ansökan.  Länsstyrelsen i Östergötlands län ser det som negativt att resursstarka församlingar har lättare att utnyttja den kyrkoantikvariska ersättningen, och poängterar att de mest använda kyrkorna inte alltid är de som har mest behov av antikvariska insatser. Bland annat Länsstyrelsen i Värmlands län betonar vikten av att den kyrkoantikvariska ersättningen verkligen styrs dit de antikvariska behoven är som störst.  Länsstyrelserna i Örebro och Stockholms län uppmärksammar att begreppet kulturhistoriskt motiverade kostnader inte har definierats på ett tydligt sätt, vilket försvårar en effektiv och rättssäker hantering av ersättningen. Begreppet måste tydliggöras för att systemet ska kunna leda till ett långsiktigt bevarande. De riktvärden som Svenska kyrkan infört bidrar till en likartad bedömning över landet men är ingen garanti för att medlen går till de antikvariskt mest motiverade och angelägna åtgärderna, menar Länsstyrelsen i Örebro län.  4.8 Församlingarnas och stiftens underlag   Många länsstyrelser, däribland de i Kronobergs, Blekinge, Västra Götalands och Örebro län, kommenterar att stiften behöver inkomma med komplett underlag i god tid för att länsstyrelsen ska ha möjlighet att lämna sitt yttrande. Det förekommer att beslut om tillstånd saknas, att 
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tillståndsansökningarna inkommer för sent och att de är inkompletta, vilket medför ett resurskrävande kompletteringsförfarande. Länsstyrelserna påtalar att den varierande kvaliteten på församlingarnas ansökningar skapar en tidsödande och rättsosäker hantering.  Både de remisser som länsstyrelserna ska yttra sig över och de yttranden som lämnas av länsstyrelserna varierar till utformning och innehåll. Någon samlad vägledning för hur de remitterade underlagen ska utformas finns inte att tillgå. En länsstyrelse som svarar mot flera stift kan få upp till tre olika utformade remisser att hantera.59  Riksantikvarieämbetet har i såväl överinseenderapporten Länsstyrelsernas yttranden över kyrkoantikvarisk ersättning som i årliga yttranden över fördelningen av den kyrkoantikvariska ersättningen i landet konstaterat och funnit det anmärkningsvärt att såväl stift som länsstyrelser tillstyrkt medel för tillståndspliktiga åtgärder trots att tillståndsansökan och tillstånd saknas.60 Länsstyrelserna i Västerbottens och Jönköpings län påtalar att de ofta får in tillståndsansökningar och stiftens remisser för kyrkoantikvarisk ersättning mer eller mindre vid samma tillfälle, vilket är olyckligt. Länsstyrelsen i Gävleborgs län påtalar att det är en nackdel att tillståndsprövningen har en tendens att komma i andra hand, då fokus ligger på ersättningen och ansökningsförfarandet kring denna.  Länsstyrelsen i Dalarnas län menar att underlaget till ansökningar som inkommer sällan delges dem, vilket gör ansökningarna svåra att prioritera utifrån antikvariska aspekter. Församlingarna vill inte gärna ta fram projekteringar förrän de fått beslut om kyrkoantikvarisk ersättning, vilket ses som en anledning till att processernas aktiviteter går i otakt.   4.9 Projektansökningarnas inriktning  Då det är Svenska kyrkan som beslutar om medlens fördelning tror flera länsstyrelser, däribland Länsstyrelsen i Blekinge län, att ersättningen kan misstolkas som ett verksamhetsstöd. Länsstyrelsen i Kalmar län beskriver att det inom ett av de stift som länsstyrelsen svarar mot funnits en oklarhet hos församlingarna att den kyrkoantikvariska ersättningen är offentliga medel och inte ett inomkyrkligt bidrag. Länsstyrelsen i Västerbottens län tror i sammanhanget att Svenska kyrkans begrepp kulturarvsnytta61 skapar en uppfattning om att verksamheten i sig kan motivera kyrkoantikvarisk ersättning.                                                      59 Riksantikvarieämbetet (2018) Länsstyrelsernas yttranden över kyrkoantikvarisk ersättning. 60 Ibid, Riksantikvarieämbetet yttranden till Svenska kyrkan, Kyrkoantikvarisk ersättning för år 2008–2018 (inför ramfördelning 2009–2019). 61 Enligt Svenska kyrkan innebär begreppet kulturarvsnytta att den kyrkoantikvariska ersättningen ska bidra till att förvaltningen av kulturarvet sker långsiktigt hållbart med största möjliga nytta för de kulturvärden det kyrkliga kulturarvet omfattar.” Svenska kyrkan (2016), s. 6. 
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Flera länsstyrelser, däribland Länsstyrelsen i Kronobergs län, beskriver att inriktningen i ansökningarna har varierat över tid. Exempelvis har kravet på vård- och underhållsplaner medfört en ökning av ärenden av underhållskaraktär framför akuta åtgärder. Länsstyrelsen i Östergötlands län menar att ansökningarna om kyrkoantikvarisk ersättning tenderar att avse verksamhetsmässiga behov till nackdel för rena antikvariska vårdbehov.  Flera länsstyrelser, däribland Länsstyrelsen i Stockholms län, upplever att ansökningarna om kyrkoantikvarisk ersättning vuxit och att det finns ett behov av att bryta ner ansökningarna till att avse flera olika åtgärder för att öka yttrandets relevans. Länsstyrelsen i Hallands län menar att ansökningarna under senare år i allt högre grad har delats upp på enskilda åtgärder vilket gjort bedömningsarbetet bättre och tydligare. Länsstyrelsen i Västra Götalands län anser att det idag är tydligare att den kyrkoantikvariska ersättningen gör avsedd nytta, till följd av att stiften har börjat dela upp åtgärderna i olika kategorier. Medlen kan då bättre fördelas till de antikvariska insatserna.  4.10 Riksantikvarieämbetets sammanfattande iakttagelser  
 En stor andel av länsstyrelserna anser att det finns problem förknippade med att det är samma aktör som är mottagare av ersättningen som också har tagit fram riktlinjerna för och beslutar om fördelningen. 
 Det statliga mandatet är begränsat och upplevs av länsstyrelserna ge lågt inflytande över fördelningsprocessen och dess utfall. 
 Möjligheten att erhålla kyrkoantikvarisk ersättning bygger på de ansökningar som kommer in från församlingarna. Olika saker påverkar hur många ansökningar som kommer in, exempelvis stiftens hållning, planering och prioriteringar hos Svenska kyrkan på olika nivåer, samt församlingarnas ekonomiska förutsättningar.  
 Det underlag som länsstyrelserna har att basera sitt yttrande på är många gånger inkomplett. Det förekommer att beslut inte är fattade om erforderliga tillstånd till ändring. 
 Länsstyrelserna menar att resursstarka församlingar har lättare att utnyttja den kyrkoantikvariska ersättningen, trots att det inte nödvändigtvis är de som har de största behoven av antikvariska insatser. 
 Länsstyrelserna anser det problematiskt att den kyrkoantikvariska ersättningen tenderar att användas som ett verksamhetsstöd för församlingar.    
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5 Samverkan inom kyrkoantikvariska frågor   Detta kapitel bygger på länsstyrelsernas erfarenheter av sina respektive arbeten med det kyrkliga kulturarvet. Redovisningen behandlar samverkan, kontakter och roller. Kapitlet avslutas med Riksantikvarieämbetets sammanfattande iakttagelser.  5.1 Kontakter avseende myndighetsutövning och lagtillämpning  Länsstyrelsernas kontakt med Riksantikvarieämbetet sett över åren är något som omnämns av ett flertal länsstyrelser. Idag sker samverkan med Riksantikvarieämbetet endast i liten omfattning i frågor om kyrkliga kulturminnen, anser länsstyrelserna i Stockholms och Uppsala län. Riksantikvarieämbetets roll och insats som samverkanspart har sedan relationsändringen förändrats, från att ha fungerat som bland annat expertstöd och utbildningssamordnare med en nationell överblick över de kyrkoantikvariska frågorna, till att ha minskat sin roll som expert- och remissinstans. Detta anser länsstyrelserna i Uppsala, Jönköpings, Kalmar, Gävleborgs och Västerbottens län. Länsstyrelsen i Västerbottens län upplever att Svenska kyrkan på nationell nivå har utvecklat sin kompetens och på så vis tagit över initiativen i arbetet med det kyrkliga kulturarvet från Riksantikvarieämbetet. Länsstyrelserna i Uppsala, Jönköpings och Gävleborgs län bedömer att länsstyrelsens handläggare inte själva har förmåga att göra kvalificerade bedömningar av specialområden som konservering eller orglar, utan får förlita sig på de upphandlade konsulternas åtgärdsförslag i tillståndsprövningen.  Goda exempel på samverkan med Riksantikvarieämbetet ges av länsstyrelserna avseende bland annat gällande dialog om frågor om klimatanpassning av byggnader och som stöd i generella frågeställningar. För att uppnå en ökad samsyn i bedömning och tillämpning utifrån kulturmiljölagen är det ett flertal länsstyrelser, däribland de i Östergötlands, Blekinge, Skåne och Västernorrlands län, som önskar se ökad samverkan med Riksantikvarieämbetet.  Länsstyrelserna i Skåne och Västerbottens län anser att Riksantikvarieämbetets vägledning och föreskrifter för de kyrkliga kulturminnena behöver förankras bättre inom Svenska kyrkan för att skapa ökad förståelse för det egna ansvaret och för enhetlighet i beslutsfattandet. Föreskrifterna är enligt flera länsstyrelser, däribland de i Kronobergs, 
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Kalmar och Västerbottens län, i behov av uppdatering och utveckling. Även vissa begrepp i lagstiftningen – väsentlig ändring och underhållsåtgärder, liksom kumulativa effekter och påverkan på kulturhistoriska värden, anses vara i behov av förtydligande.62 Länsstyrelserna i Dalarnas och Västerbottens län anser att behovet av nationell samordning är stort när det gäller begravningsplatser. Kulturmiljölagen anses på det området vara vag, bland annat när det gäller hantering av så kallade kumulativa effekter och hur stor påverkan på de kulturhistoriska värdena som krävs för att åtgärden ska vara tillståndspliktig. Det saknas vidare vägledning för utformning av vård- och underhållsplaner för begravningsplatser och vägledning för begravningslagen, vilken tillsammans med kulturmiljölagen reglerar hanteringen av begravningsplatser. Länsstyrelsen i Skåne län påpekar att det i dagsläget hos församlingarna råder en stor osäkerhet när det gäller bevarande av kulturhistoriska värden på begravningsplatser, beroende på regelverket, samt hur ett bevarande ska finansieras.  Kulturmiljöforum63 och handläggarnätverk har över tid utvecklats som samverkansformer för frågor om kyrkliga kulturminnen, menar Länsstyrelsen i Kronobergs län. Handläggarnätverken omnämns av länsstyrelserna i Örebro och Västernorrlands län som viktiga och fruktbara. Länsstyrelsen i Örebro län menar att nätverken rent av är avgörande för att upprätthålla en god kvalitet på arbetet med det kyrkliga kulturarvet, då ärendena är av mycket skiftande art.   5.2 Kontakter med Svenska kyrkan på nationell och regional nivå  Att en frekvent och god samverkan med stiften är viktig, är något som lyfts av bland annat länsstyrelserna i Stockholms, Örebro och Gävleborgs län. Samverkan med Svenska kyrkan generellt upplevs ha förbättrats sedan relationsändringen och fungerar idag tillfredsställande på både församlings- och stiftsnivå, anser Länsstyrelsen i Dalarnas län. Länsstyrelsen i Örebro län ser en utveckling från att länsmuseet tidigare utgjorde den främsta samverkansparten till att det idag istället är stiftet. Länsstyrelsen i Örebro län ser vidare att Svenska kyrkan på stiftsnivå och central nivå har byggt upp en mycket god kompetens som möjliggör ett effektivt samarbete. Samverkan med stiften sker dels genom de regionala samrådsrådsgrupperna, dels genom olika projekt, till exempel karaktärisering av kyrkor, som drivs av stiften och som ibland stöttas av länsstyrelsen.  I många län finns ett utbrett samarbete mellan länsstyrelsernas handläggare och stiftsantikvarierna. Många länsstyrelser har fler än ett stift att samverka                                                       62 För närvarande pågår arbete på Riksantikvarieämbetet med en översyn av föreskrifterna där tydliggörande av begreppet väsentlig ändring kommer att göras. 63 Kulturmiljöforum är ett nätverk som samlar landets 21 länsstyrelser i kulturmiljöfrågor. 
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med, och såväl sammansättning som upplägg för samverkan varierar. Till de frågor som länsstyrelserna och stiften samverkar kring inom ramen för det kyrkliga kulturarvet hör givetvis den kyrkoantikvariska ersättningen, men också frågor om exempelvis material och metoder. Ofta ingår olika parter i de möten som länsstyrelsen deltar i tillsammans med stiftsantikvarien, såsom andra länsstyrelser, länsmuseer, stiftsingenjör samt biskopen, berättar Länsstyrelsen i Västernorrlands län. Länsstyrelserna i Västerbottens och Norrbottens län meddelar att det under några år ordnades formaliserade handläggarmöten mellan länsstyrelser, stift och antikvariska konsulter i syfte att utbyta erfarenheter och stämma av aktuella ärenden. Det förekommer att det anordnas informationsträffar och kurser för personal och förtroendevalda inom Svenska kyrkan, likaså har exempelvis länsstyrelserna i Gotlands och Gävleborgs län arbetat tillsammans med stiften kring informationsspridning.  5.3 Kontakter med Svenska kyrkans församlingar  Bland annat länsstyrelserna i Stockholms, Södermanlands, Blekinge och Hallands län har täta kontakter med församlingarna inom ramen för tillståndsprövningen. Länsstyrelsen i Stockholms län uppger att det vid samrådsmöten inom ramen för tillståndsprövningen ofta deltar konsulter och entreprenörer som är anlitade av församlingarna för att medverka i projekt. Konsulternas roll har blivit mer märkbar, medan de tidiga samråd som tidigare var vanliga mellan länsstyrelsen och församlingarna ibland får stå tillbaka. Flertalet länsstyrelser lyfter det positiva med tidiga samråd, till exempel länsstyrelserna i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län. Länsstyrelsen i Uppsala län arbetade tidigare utifrån en etablerad samverkansmodell som byggde på tidiga samråd, men har inte längre dessa i samma utsträckning. Länsstyrelsen i Blekinge län lyfter vikten av dialog med förvaltare av kyrkomiljöerna i bred bemärkelse, såsom kyrkogårdsanställda och förtroendevalda inom kyrkan. Förutom de tidiga samråden med församlingar i tillståndsfrågor, prioriterar Länsstyrelsen i Västmanlands län framtagande av gemensamma riktlinjer tillsammans med förvaltare.  Länsstyrelserna i Skåne, Örebro och Norrbottens län betonar mervärdet av platsbesök och personliga möten med församlingarna. Platsbesöken försvåras dock i Norrbottens fall av länets storlek, varför besök som rör komplicerade ärenden prioriteras. År 1995 övertog länsstyrelserna ärendehanteringen enligt kulturmiljölagen 4 kap. från Riksantikvarieämbetet. Detta innebar, enligt Länsstyrelsen i Jönköpings län, att beslutsfattandet hamnade närmare berörda församlingar, vilket torde ha möjliggjort tätare platsbesök och dialog i samband med tillståndshandläggningen.   
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5.4 Kontakter med länsmuseer  Länsmuseet lyfts av Länsstyrelsen i Södermanlands län som en viktig samverkanspart. Länsmuseet fungerar som remissinstans i frågor om kyrkliga kulturminnen, liksom som antikvarisk medverkan, om än i denna roll i mindre utsträckning än tidigare.  Länsmuseets nuvarande roll som på samma gång samverkanspart som konsult upplevs dock som otydlig, bland andra av Länsstyrelsen i Kronobergs län. Länsstyrelsen i Blekinge län har kontakt med länsmuseet bland annat vid upprättande av vård- och underhållsplaner. För Länsstyrelsen i Norrbottens län har kontakten med länsmuseet minskat drastiskt sedan museet etablerat sig på konsultmarknaden. Länsstyrelsen i Kalmar län menar att övergången till länsstyrelserna som tillståndsmyndighet har inneburit att  församlingarna i allt mindre utsträckning vänder sig till länsmuseerna för rådgivning inför ändringar i kyrkorna. Idag är det istället länsstyrelsen som är den rådgivande parten.  5.5 Samverkan inom den centrala samrådsgruppen  Erfarenheterna av den centrala samrådsgruppen skiljer sig åt mellan länen. Länsstyrelsen i Uppsala län framhåller att gruppens roll och mandat är otydliga, trots att gruppen borde vara central i samverkan mellan Svenska kyrkan och staten. Länsstyrelserna i Gotlands, Örebro, Dalarnas och Gävleborgs län uppger att de sällan har kontakt med eller samverkar med den centrala samrådsgruppen. Länsstyrelsernas möjlighet att påverka viktiga frågor i samrådsgruppen beskrivs som begränsad. Flertalet länsstyrelser, däribland de i Stockholms, Södermanlands, Västerbottens och Norrbottens län, upplever att de konferenser som anordnas av främst den centrala samrådsgruppen är en viktig samverkansyta genom erfarenhetsutbyte över läns- och stiftsgränserna. Länsstyrelsen i Jönköpings län menar att potentialen hos den centrala samrådsgruppen skulle kunna utvecklas om samrådsgruppen bedrev löpande omvärldsbevakning i kyrkoantikvariska frågor.   5.6 Samverkan inom de regionala samrådsgrupperna   De regionala samrådsgrupperna upplevs som viktiga samverkansytor. Att samverkan har fungerat väl är något som bland annat länsstyrelserna i Östergötlands, Jönköpings och Örebro län berättar om. Samrådsgruppen beskrivs ha bidragit till att parter har kunnat enas i synen på det kyrkliga kulturarvet. Flertalet länsstyrelser ser ett värde i att träffas i respektive regional samrådsgrupp. 
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Vilken typ av frågor som diskuteras i de regionala samrådsgrupperna varierar stort. Länsstyrelsen i Östergötlands län berättar att de arbetar lösningsorienterat i specifika antikvariska frågor i en regional samrådsgrupp, och i en annan med mer principiella frågor om det kyrkliga kulturarvets bevarande och utveckling. I samrådsgruppen som Länsstyrelsen i Västmanlands län ingår i har såväl praktiska som teoretiska frågor avhandlats. I andra samrådsgrupper bereds ansökningarna om kyrkoantikvarisk ersättning. Länsstyrelsen i Örebro län menar att arbetet i de regionala samrådsgrupperna har utvecklats positivt till att bli allt mer konkret och inriktat på angelägna frågor. Formerna för samverkan i de regionala samrådsgrupperna har, enligt Länsstyrelsen i Kalmar län, tagit tid att hitta och pågår alltjämt. Formerna för samverkan i de regionala samrådsgrupperna är inte formaliserade vilket också återspeglas i hur det fungerar inom de olika grupperna, noterar Länsstyrelsen i Dalarnas län. En del länsstyrelser har uppfattningen att arbetet fungerade bättre inledningsvis, men att det idag saknas ett gemensamt engagemang. Detta anser länsstyrelserna i Uppsala, Södermanlands och Västerbottens län.  Länsstyrelsen i Skåne län upplever samverkan i den regionala samrådsgruppen som svår och instruktionerna för gruppen som vaga. Andra menar att nyttan av arbetet i gruppen ibland upplevs som något oklar. Länsstyrelserna i bland annat Gotlands, Värmlands och Norrbottens län ser en utvecklingspotential i att utöver att använda samrådsgruppen för informationsutbyte även arbeta mer strategiskt, med att föra principdiskussioner eller driva frågor gemensamt. Länsmuseernas medverkan i de regionala samrådsgrupperna beskrivs återkommande som problematisk, i och med att länsmuseerna har en konkurrensfördel bland andra aktörer på marknaden av antikvariska konsulter som inte har möjlighet att ingå i samrådsgrupperna. För en av de regionala samrådsgrupperna meddelas att länsmuseerna inte längre ingår. I andra fall har länsmuseets deltagande gått från regel till mycket sporadiskt. Ett stort antal länsstyrelser beskriver att det finns ett behov av en översyn och ett förtydligande av de regionala samrådsgruppernas sammansättning och roller, inte minst länsmuseernas.  Länsstyrelsen i Gävleborgs län ser en utvecklingspotential i att bredda samrådet från att huvudsakligen handla om den kyrkoantikvariska ersättningen till att ta ett vidare grepp om kulturmiljöfrågor och kyrkliga kulturminnen. Om nämnda breddning görs, menar länsstyrelsen att länsmuseernas roll inte längre blir lika problematisk, utan att de då kan bidra i samverkansgruppen i den viktiga kunskapsuppbyggande roll som museerna har.  
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5.7 Riksantikvarieämbetets sammanfattande iakttagelser  
 Länsstyrelserna ser behov av förtydligande av begrepp i och tillämpning av föreskrifter och lagstiftning i kyrkoantikvariska frågor.  
 Samverkan med Svenska kyrkan upplevs av länsstyrelserna fungera tillfredsställande. Svenska kyrkan på stiftsnivå och central nivå har byggt upp en mycket god kompetens som möjliggör ett effektivt samarbete.  
 Länsstyrelserna anser att de regionala samrådsgrupperna används i allt mindre utsträckning till problematiserande och principiella diskussioner.  
 Länsmusernas nuvarande roll i de regionala samrådsgrupperna riskerar att ge dem konkurrensfördelar gentemot andra aktörer på konsultmarknaden, anser länsstyrelserna.   
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6 Utveckling av arbetet med det kyrkliga kulturarvet  I detta kapitel presenteras länsstyrelsernas erfarenheter av sina respektive arbeten med det kyrkliga kulturarvet, avseende hur arbetet utvecklats och vilka faktorer som i huvudsak påverkat det arbete som bedrivs. Kapitlet avslutas med Riksantikvarieämbetets sammanfattande iakttagelser.  6.1 Föreskrifter och vägledning  Tillkomsten av Riksantikvarieämbetets föreskrifter och vägledning för kyrkliga kulturminnen lyfts som särskilt viktiga händelser för arbetet med det kyrkliga kulturarvet. Länsstyrelsen i Blekinge län menar att de båda underlagen har underlättat handläggningen och Länsstyrelsen i Norrbottens län framför att de sammantaget har ändrat myndighetens arbete gentemot församlingarna på ett genomgripande sätt. För Länsstyrelsen i Stockholms läns del fick införandet av föreskrifterna följden att kraven på ansökningshandlingarna från församlingarna förändrades, vilket har resulterat i högre kvalitet på handlingar och kortat handläggningstiderna. Föreskrifterna har tydliggjort att det är de kulturhistoriska värdena som ska vara avgörande för om en åtgärd är tillståndspliktig eller inte.  Vidare har föreskrifterna tydliggjort vad som menas med begreppet sedvanligt underhåll, och länsstyrelsen kan därmed i ökad omfattning avvisa flera sådana ärenden än tidigare. Länsstyrelsen i Skåne län anser att det är föreskrifternas förtjänst att det möjligt att begära antikvarisk konsekvensbeskrivning i ansökningarna. Föreskrifternas krav på antikvarisk medverkan anses på flera håll underlättat för länsstyrelsen att rekommendera stiften att ställa krav på antikvarisk medverkan vid åtgärder.   6.2 Länsstyrelsernas tillsyn enligt 4 kap. kulturmiljölagen  Länsstyrelserna redovisar att de bedriver såväl egeninitierad som händelsestyrd tillsyn enligt 4 kap. kulturmiljölagen. Av de länsstyrelser som utför egeninitierad tillsyn är det dock en klar majoritet som enbart gör det i begränsad utsträckning, det vill säga endast vid några tillfällen varje år. Tillsynen är resurskrävande och uppges prioriteras ned till förmån för ärendehandläggningen. I flera av länen, såsom Östergötland, Kalmar, Halland, Västerbotten och Norrbotten, sker den egeninitierade tillsynen löpande, om än i begränsad utsträckning. I Västmanland genomförs den i dialog med stiftsantikvarier och stiftskonservator, i Gotland tillsammans med bland andra stift och 
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länsmuseum. Länsstyrelsen i Norrbottens län har de senaste tio åren genomfört en form av kartläggande tillsyn av begravningsplatser, då kunskapen om dessa har varit låg.  Den händelsestyrda tillsynen sker i många fall i samband med platsbesök som påkallats genom till exempel tillståndsärenden. Vid samråd och slutbesiktning gör Länsstyrelsen i Kronobergs län besök då man tittar på hela kyrkomiljön. Även länsstyrelserna i Kalmar och Blekinge län menar att man indirekt utför tillsyn i samband med samrådsmöten. En annan form av tillsyn sker genom yttrande vid granskning av inkomna antikvariska rapporter från tillståndspliktiga projekt. Förutom att granska inkomna rapporter tar länsstyrelserna del av de av församlingarna inskickade inventarieförteckningarna. Detta är enligt Länsstyrelsen i Kronobergs län dock ovanligt. Detsamma gäller för uppgifter till länsstyrelsen om inventarieansvariga. År 2014 genomfördes ett länsstyrelsegemensamt tillsynsprojekt med fokus på kyrkliga inventarier. Projektet nämns av ett stort antal länsstyrelser.  Enligt Länsstyrelsen i Östergötlands län gav projektet kunskap om den egeninitierade tillsynen som ett verktyg för förebyggande arbete. På liknande sätt anser Länsstyrelsen i Gävleborgs län att samverkan genom projektet innebar en draghjälp för att komma igång med egeninitierad tillsyn. Även Länsstyrelsen i Kronobergs län ser positiva effekter av projektet, bland annat i form av den dialog som hölls med Svenska kyrkan. Länsstyrelserna i Västernorrlands och Västerbottens län anser att tillsynen av de kyrkliga kulturminnena är mycket angelägen, om än svår att mäkta med. Om inte länsstyrelsen utför tillsyn, är det heller ingen annan som kan utföra den, resonerar man. Länsstyrelsen i Jämtlands län ser för rättssäkerhetens skull behov av att begreppet tillsyn klargörs i kulturmiljölagen, då begreppet idag saknas i lagtexten. Länsstyrelsen i Kronobergs län anser att påföljderna av 2–4 kap. kulturmiljölagen bör ensas och att möjliga sanktioner enligt 4 kap. bör utredas.  6.3 Kyrkoantikvariska ärendens karaktär   Länsstyrelsen i Örebro län ser en utveckling av de kyrkoantikvariska frågorna från att huvudsakligen ha handlat om större ombyggnationer och restaureringar fram till slutet av 1990-talet, till att under 2000-talet allt mer fokusera på mer löpande vård- och underhållsfrågor. Den nuvarande inriktningen på kulturmiljöområdet har påverkat länsstyrelsens beslutsfattande, uppger Länsstyrelsen i Jönköpings län. Påverkan har skett i form av att de har blivit mer tillåtande till förändringar av kyrkorummen i syfte att öppna upp för tillgänglighet och brukande av kulturarvet. Samma tendens har även länsstyrelserna i Stockholms och Södermanlands län iakttagit. Församlingarnas önskemål om förändringar kopplar man samman med minskat medlemsantal och ett förnyat gudstjänstbruk. På liknande sätt 
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ser länsstyrelserna i Västerbottens och Norrbottens län tendenser till att kyrkans förändrade verksamhet och liturgi skapar förväntningar på att få lov att förändra kyrkorummen. Kyrkorummen ska vara flexibla och användbara utifrån den kyrkliga verksamheten, och de kulturhistoriska aspekterna ses ofta som hinder för detta. Genom kyrkomötets beslut, vilket trädde i kraft under 2018, ändrades inriktningen på det tidigare kyrkobyggnadsbidraget till ett kyrkounderhållsbidrag.64 Bidraget, vilket utgör en del i kyrkans utjämningssystem, blev därmed inriktat mot vård och underhåll, medan det tidigare kunde ges till mer användning- och utvecklingsinriktade insatser. Länsstyrelsen i Jönköpings län påtalar att förändringen leder till minskade möjligheter för församlingar att initiera ombyggnader av kyrkorna. Sett till de kyrkliga kulturminnena är förändringen dock välkommen, då den kompletterar den kyrkoantikvariska ersättningen. Utöver att ärendena enligt 4 kap. kulturmiljölagen över åren har blivit fler, upplevs även antalet komplexa ärenden ha ökat. Komplexiteten kan innebära att handläggare behöver bedöma nya material och metoder då man ska ta ställning till tekniska eller liturgiska aspekter. En nationell helhetsbild av de  kulturhistoriska värdena i kyrkorna saknas dock, påtalar Länsstyrelsen i Jönköpings län, vilket försvårar bedömningar vid handläggningen av tillståndsärenden. Utan en sådan helhetsbild riskerar värden att gå förlorade.  Vid ombyggnationer av kyrkor ställs olika lagrum ibland mot varandra. Länsstyrelsen i Jönköpings län menar att de ansvariga för projekten är måna om att uppfylla byggkraven, till exempel avseende tillgänglighet, vilket ibland upplevs gå ut över de kulturhistoriska värdena.  Gällande hanteringen av kyrkogårdar lyfter länsstyrelserna i Kalmar, Gotlands och Hallands län att reducerandet av möjligheten att ansöka om kyrkoantikvarisk ersättning för begravningsplatser har påverkat det arbete som bedrivs.65 Länsstyrelsen i Kalmar län anser att förändringen på sikt kan ge negativa effekter för kyrkomiljöerna som helhet. Efter en personolycka 2011 aktualiserades frågan om säkring av gravvårdar, vilket länsstyrelserna i Kalmar och Hallands län informerar om. Krav på att gravrättsinnehavarna ska bekosta säkringen har lett till att gravvårdar istället återlämnas eller tas bort, vilket har lett till stora förändringar av kyrkogårdarna.                                                       64 Kyrkobyggnadsbidraget (KBB) var ett inomkyrkligt bidrag som Svenska kyrkan kunde ge till kostnadskrävande arbeten på kyrkobyggnader. Bidraget utgjorde en del av Svenska kyrkans ekonomiska utjämningssystem. Från och med den 1 januari 2018 kallas bidraget kyrkounderhållsbidrag och ska ges till underhållsåtgärder. Den nya bestämmelsen innebär ett bidrag om 100 miljoner kronor till vård och underhåll av kyrkor. Tanken med bidraget är att den för många ekonomiskt svaga församlingar och pastorat betungande egeninsatsen ska kunna minskas. Förslaget presenterades i kyrkostyrelsens skrivelse KsSkr 2016:6.  65 Kyrkokansliet lämnade 2016 en skrivelse i syfte att förtydliga finansieringen av åtgärder på begravningsplatser. 2017 lämnades därutöver Kyrkokansliet skrivelsen KAE 2017/0018. I skrivelserna klargörs att kyrkoantikvarisk ersättning som regel inte bör beviljas för åtgärder på begravningsplatser i de fall begravningsavgiften kan täcka dessa. 
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I januari 2018 kom två domar från Högsta förvaltningsdomstolen om begreppet kyrkotomt, vilket av Länsstyrelsen i Östergötlands län nämns som en viktig händelse. Domarna var viktiga därför att  de kommer att vara vägledande vid framtida tillståndsprövning och för vad församlingarna kan ansöka om kyrkoantikvarisk ersättning för. Ett annat område där problem kan uppstå mellan församlingarnas och länsstyrelsernas syn på samma objekt är ödekyrkogårdar, menar Länsstyrelsen i Västerbottens län. Problematiken uppkommer när en sådan är registrerad i FMIS66 som fast fornlämning, men där församlingen inte betraktar kyrkogården som övergiven utan fortsätter att använda den eller återtar den i bruk.  6.4 Tillgång till kompetens  Svenska kyrkans kompetens centralt och på stiftsnivå  Svenska kyrkans förvaltarkompetens anses av flertalet länsstyrelser, däribland de i Stockholms, Uppsala, Kronobergs, Hallands, Västra Götalands, Västmanlands och Dalarnas län, ha höjts avsevärt sedan före relationsändringen, särskilt på stiftsnivå där kyrkan byggt upp en kompetent organisation. Länsstyrelsen i Västmanlands län är av uppfattningen att kunskapen om det kyrkliga kulturarvet har ökat sedan införandet av den kyrkoantikvariska ersättningen, och exemplifierar med att kunskapsinsatser har genomförts, vård- och underhållsplaner tagits fram och kulturhistoriska karaktäriseringar har gjorts. Flertalet länsstyrelser uppmärksammar att stiftens kompetens framför allt i form av stiftsingenjörer och -antikvarier har en positiv inverkan på både arbetet med de kyrkliga kulturminnena och med den kyrkoantikvariska ersättningen. Det uppfattas som angeläget att det på stiften finns just en kombination av fastighetsförvaltarkompetens och antikvarisk kompetens. Länsstyrelsen i Västerbottens län berättar om stiftets arbete med att inrätta fastighetssamordnare som bistår församlingarna med myndighetskontakterna. Utfallet har varit positivt, särskilt ur församlingarnas perspektiv. Länsstyrelsen i Kalmar län anser att tillkomsten av stiftsantikvarier har öppnat upp en tydlig kommunikationskanal mellan stift och länsstyrelse. Enligt länsstyrelserna i Örebro och Gävleborgs län har stiften i och med systemet med kyrkoantikvarisk ersättning fått en tydlig roll i arbetet med det kyrkliga kulturarvet i stort. Länsstyrelsen i Uppsala län konstaterar att i och med inrättandet av adekvat kompetens hos stiften ökar också antalet ansökningar om kyrkoantikvarisk ersättning, troligtvis på grund av att församlingarna uppmärksammas på vårdbehoven.                                                      66 FMIS är Riksantikvarieämbetets nationella fornminnesinformationssystem. 
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Svenska kyrkans kompetens lokalt på församlingsnivå  Flera länsstyrelser beskriver positiva följder av de sammanslagningar av församlingar som skett sedan millennieskiftet. Länsstyrelsen i Stockholms län berättar att de har fört med sig en mer samlad bild av kyrkobeståndet, både ur ett brukar- och tillsynsperspektiv. För Örebro läns vidkommande uppges församlingarna i och med sammanslagningarna utvecklas till att bli mer rutinerade och planerande när det gäller ansökningsförfarandet och att genomföra ändringar, bland annat genom att de idag allt oftare har intern tillgång till specialiserad personal.  Vissa mindre församlingar kan sakna den kompetens som förvaltningen av de kyrkliga kulturminnena kräver. För det dagliga arbetet, vid upphandling och kontakt med länsstyrelsen krävs hos församlingarna en omfattande sakkunskap, anser Länsstyrelsen i Örebro län, som också påtalar att det krävs hög förvaltarkompetens hos församlingarna för att kunna identifiera vårdbehov. Enligt Länsstyrelsen i Gotlands län, som arbetar gentemot en samfällighet med ansvar för samtliga kyrkobyggnader i stiftet, har samordningen av förvaltningsfrågorna fördelar exempelvis genom den projekteringsprocess som samfälligheten ordnar varje år inför ansökningarna för kyrkoantikvarisk ersättning. På ett liknande sätt meddelar Länsstyrelsen i Kalmar län att församlingarnas kunskaper och förståelse för lagstiftningen och dess processer har ökat i och med bildandet av större församlingar. Länsstyrelserna i Västerbottens och Norrbottens län är eniga om att större församlingar har underlättat länsstyrelsernas kontakt med Svenska kyrkan. I vissa fall har det även bildats storpastorat med centraliserad fastighetsförvaltning, och därmed högre kompetens på området. Länsstyrelsen i Dalarnas län ser såväl positiva som negativa följder av sammanslagningarna. Fastighetskompetensen generellt ses ha ökat, men den lokala kunskapen om kyrkomiljöerna, med objektspecifik kännedom och uppsikt, går förlorad då ansvariga idag har arbetsområden som geografiskt sett är betydligt större. Denna bild delas av länsstyrelserna i Östergötlands och Skåne län. Församlingarnas kunskap om det kyrkliga kulturarvet har sedan relationsändringen och införandet av den kyrkoantikvariska ersättningen generellt förbättrats, enligt Länsstyrelsen i Kronobergs län. Flera länsstyrelser vittnat dock om att församlingarnas kunskaper om fastighetsförvaltning och om kulturhistoriska värden skiftar betydligt. Vissa länsstyrelser märker tydlig skillnad mellan resursmässigt starka och svaga församlingar, där de starka har en högre förvaltarkompetens. Professionella förvaltare anses möjliggöra en mer konstruktiv samverkan. 
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Länsstyrelsen i Jönköpings län märker en kvalitetshöjning på de ansökningshandlingar där församlingarna har fastighetsansvarig personal. Det personliga engagemanget hos församlingar gör också avtryck i ansökningshandlingarnas kvalitet. Trots minskade medlemstal och ökade kostnader, så menar Länsstyrelsen i Västernorrlands län att församlingarna lyckas bra, mycket tack vare drivande medlemmar.  Återkommande noteras att församlingars underlag till tillståndsansökningar är bristfälliga. En orsak till detta, som bland annat länsstyrelserna i Västerbottens och Norrbottens län ser, är att församlingar av ekonomiska skäl ibland inte anlitar rätt kompetens. Om församlingarna inte med säkerhet vet att tillstånd kommer att ges till ändringen, vill de inte alltid bekosta ett underlag för tillståndsprövning. Länsstyrelsen i Gävleborgs län för däremot fram att församlingarna anlitar antikvarisk kompetens, bland annat genom att kravet på antikvarisk konsekvensanalys används inför tillståndspliktig åtgärd.67 I överenskommelsen mellan Svenska kyrkan och staten avtalas att Svenska kyrkan ska ha tillgång till ”erforderlig kompetens i frågor som rör förvaltningen …”.68 Det påtalas att inget förtydligande har gjorts av vad som avses med begreppet erforderlig kompetens. Hos vissa församlingar ser Länsstyrelsen i Skåne län att det saknas förståelse för att antikvariska åtgärder kan vara kostnadskrävande och att särskild kompetens ibland kan behöva anlitas för åtgärder. Ett par länsstyrelser har upplevt att församlingar ibland företräds av personer som inte ser bevarandefrågorna som en uppgift i tillägg till kyrkans religiösa verksamhet.  Tillgång till nationell oberoende expertis  Sedan länsstyrelserna övertog tillståndsprövningen enligt 4 kap. kulturmiljölagen, har Riksantikvarieämbetets roll som rådgivande instans förändrats. Även länsmuseernas roll upplevs ha förändrats. En oberoende expertinstans på området efterlyses av ett flertal länsstyrelser, däribland de i Stockholms, Kalmar och Värmlands län. Inom länsstyrelsen ryms inte all den expertkunskap som är nödvändig för handläggningen. Att länsstyrelserna i dagsläget saknar tillgång till opartisk expertkompetens menar länsstyrelserna i Örebro och Dalarnas län är en allvarlig brist i arbetet med det kyrkliga kulturarvet. Att det saknas en oberoende part har en negativ inverkan på bevarandet av de kyrkliga kulturminnena, exempelvis i de fall det råder motsatta åsikter                                                          67 KRFS 2012:2, § 9. En ansökan om tillstånd enligt 4 kap. 3, 9, 13 § kulturmiljölagen ska omfatta en beskrivning av den föreslagna åtgärdens påverkan på byggnadens, föremålets eller anläggningens kulturhistoriska värde. 68 Ku2000/470/Ka. 
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och länsstyrelsen saknar egen kompetens att avgöra frågan. Länsstyrelsen i Kronobergs län menar att det borde vara ett gemensamt ansvar för de olika kulturarvsinstitutionerna att säkra tillgången till oberoende specialister.   Externa konsulter och experter  Utbudet av antikvariska konsulter har ökat stort, enligt Länsstyrelsen i Uppsala län. I många fall kommer de in tidigt, vilket underlättar processen. Länsstyrelserna i Kalmar, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län påtalar att det i länen råder brist på kvalificerad hantverkarkompetens, liksom i vissa fall konservatorer och kompetens inom projektering och antikvarisk medverkan. Församlingarna försätts därmed i ett läge där det är svårt att leva upp till beslutens villkor. Att tillgången till spetskompetens kan vara bräcklig har Länsstyrelsen i Gotlands län erfarit. När en välrenommerad firma gick i konkurs försvann kompetensen under en period. Länsstyrelserna i Dalarnas och Norrbottens län ser därutöver en bekymmersam trend i pensionsavgångar för personer med expertkompetens, som konservatorer, vilka har få efterföljare.  6.5 Vård- och underhållsplanering  Den strategiska förvaltningen av kyrkomiljöerna har förbättrats sedan införandet av den kyrkoantikvariska ersättningen, menar Länsstyrelsen i Kronobergs län. En anledning till förbättringen anges vara kravet på giltig vård- och underhållsplan. Även länsstyrelserna i Blekinge, Skåne, Västra Götalands, Gävleborgs och Västerbottens län anger vård- och underhållsplaneringen som en del i den ökade kunskapen om kyrkomiljöerna och som underlättar handläggningen. När det gäller underhåll av kyrkor ser Länsstyrelsen i Västernorrlands län en förändring i att församlingar förhåller sig till vård- och underhållsplanerna i större utsträckning än vad man gjorde tidigare. Generellt sett är underhållet av mer förebyggande karaktär i och med att man följer en upprättad plan. Även om Länsstyrelsen i Norrbottens län ser införandet av krav på antagen vård- och underhållsplan som en viktig händelse som haft ett stort värde i deras handläggning, erfar de att planerna endast i ett fåtal fall har använts systematiskt. I många församlingar verkar vård- och underhållsplanerna inte vara kända. Eventuellt har kännedomen om planerna gått förlorad vid församlingssammanslagningar.    
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6.6 Riksantikvarieämbetets sammanfattande iakttagelser  
 Tillsynen av de kyrkliga kulturminnena är enligt länsstyrelserna sporadisk och inte särskilt omfattande. 
 Över tid har tillståndsärendena kommit att bli allt mer komplexa till sin karaktär, enligt länsstyrelserna, som anser att ärendena allt oftare rör församlingarnas önskemål om förändringar av kyrkorummen. 
 Svenska kyrkan anses sedan relationsändringen ha byggt upp en god kompetens i antikvariska frågor, framför allt på stiftsnivå. Församlingarnas förvaltarkompetens varierar dock stort.  
 Den lokala och regionala kunskapen om det kyrkliga kulturarvet upplevs av länsstyrelserna ha ökat sedan ersättningen infördes genom exempelvis karaktäriseringar av kyrkomiljöerna. 
 Sammanslagningar av församlingar har inneburit att de idag av länsstyrelerna anses vara mer rutinerade och professionella förvaltare. Den lokala kännedomen och uppsikten anses ibland ha gått förlorad. 
 Den strategiska och långsiktiga förvaltningen av kyrkomiljöerna har förbättrats sedan den kyrkoantikvariska ersättningen infördes. Enligt länsstyrelserna ha kravet på vård- och underhållsplaner bidragit till detta.    



Värdet av ett kyrkligt kulturarv. Kyrkoantikvarisk ersättning 2002–2018 60   

 

7 Tillgängligheten till det kyrkliga kulturarvet  I det följande kapitlet belyses frågan om det kyrkliga kulturarvets tillgänglighet. Kapitlet fokuserar på möjligheten för allmänheten att ta del av det kyrkliga kulturarvet och kyrkornas användning. Även frågor om övertalighet och kyrkor tagna ur bruk tas upp. Kapitlet avslutas med Riksantikvarieämbetets sammanfattande iakttagelser.   7.1 Utveckling av allmänhetens tillgång till det kyrkliga kulturarvet   Tillgänglighet, vilket är en av punkterna i överenskommelsen mellan staten och Svenska kyrkan, kan inrymma flera betydelser. I inledningskapitlet preciserades Riksantikvarieämbetets hållning till begreppet inom ramen för denna studie. I länsstyrelsernas redovisningar behandlas tillgänglighetsaspekten i form av öppethållande av kyrkor, fysisk tillgänglighet för personer med funktionsvariationer, samt tillgängliggörande genom informationsinsatser eller förmedling av det kyrkliga kulturarvet. Att tillgänglighet inte definieras i överenskommelsen mellan staten och Svenska kyrkan är något som länsstyrelserna påtalar i sina redovisningar.  Kyrkornas öppethållande  Ett sätt att skatta tillgänglighet är att mäta kyrkornas öppethållande. Uppgifterna nedan bygger på grunddata från Svenska kyrkans kyrkobyggnadsregister och är resultatet av ett frågeformulär som kyrkor ägda av Svenska kyrkan (och Lunds domkyrka) årligen ombeds fylla i.69 Från tidpunkten för den första kontrollstationen fram till och med 2017 har det skett en minskning av kyrkornas öppethållande. Kyrkorna var under år 2009 öppna i snitt 145 dagar, att jämföra med 134 dagar år 2017.  Över landet förekommer givetvis variationer gällande kyrkornas öppethållande. Sett till antal öppetdagar i relation till antal kyrkor (i underlaget) framträder en någorlunda samvarians. Lunds stift har flest kyrkor och också flest antal öppetdagar. Visby och Stockholms stift har lägst antal kyrkor, men dock inte lägst antal öppetdagar. Det innebär att vid en beräkning av genomsnittligt antal öppetdagar per kyrka så har Visby och                                                       69 Underlaget täcker inte in alla kyrkor i det svenska kyrkobeståndet och det varierar vilka och hur många kyrkor som saknas (86–90 procent av kyrkorna har deltagit i sammanställningarna). 
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Stockholms stift betydligt fler öppetdagar än det nationella snittet (134 dagar) – 222 respektive 224 öppetdagar i snitt per kyrka år 2017. Både på Gotland och i Storstockholm är kyrkorna frekventa besöksmål för bland annat turister vilket ger andra förutsättningar för öppethållande än vad glesbygds- och landsbygdsregioner har. Skara, som har ett stort antal kyrkor men i sammanhanget få öppetdagar, har tillsammans med Uppsala stift lägst öppethållande per kyrka, 83 respektive 81 öppna dagar år 2017.  Länsstyrelserna redovisar att landsbygdens kyrkor håller öppet regelbundet i mindre utsträckning, men i Norrbottens län gäller det minskade öppethållande även vissa tätortskyrkor. En av anledningarna till minskat öppethållande för kyrkor på landsbygden menar Länsstyrelsen i Östergötlands län vara att kyrkogårdsarbetarna idag har ansvar för fler miljöer än tidigare. Detta möjliggör inte spontanbesök lika ofta.  
 Figur 12: Kyrkornas öppethållande under perioden 2009–2017 (för samtliga kyrkor i undersökningen)  Figur 12 visar spridningen mellan hur ofta kyrkorna har öppet för besök utöver gudstjänster och kyrkliga handlingar. En öppetdag rubriceras i den insamlade datan som en kyrka öppen mer än fem timmar per dag. Som framgår av figuren var det 19 procent av kyrkorna som inte var öppna för allmänheten utöver gudstjänster år 2017. Den andelen har varit i princip oförändrad sedan år 2009.  Andelen kyrkor som har öppet flest dagar per år, mer än 300 dagar, har minskat över tidsperioden. För Länsstyrelsen i Kalmar läns del anges att enbart en handfull kyrkor i länet håller öppet utöver gudtjänstbruk. Kyrkorna i Gotlands län är däremot öppna från maj till september, vissa kyrkor dygnet runt. Stöld och förstörelse nämns av länsstyrelserna i Västra Götalands och Västerbottens län som två anledningar till minskat öppethållande. I 

10%15%20%25%30%35%201720162015201420132012201120102009 Andel kyrkor öppna mindre än 5 timmar per dag eller inte öppen alls1-99 öppetdagar100-299 öppetdagar300 och mer öppetdagar
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tillgänglighetsfrågan menar Länsstyrelsen i Blekinge län att det ingår arbete med att förhindra stöld och skadegörelse. Länsstyrelsen i Kronobergs län konstaterar att många inventarier saknar stöldsäkring, och att länsstyrelsen sällan meddelas efter polisanmälan vid inbrott.   Kyrkor tagna ur bruk  Figur 13 nedan bygger på uppgifter om kyrkor som är tagna ur bruk, både gällande kyrkor som omfattas av skydd enligt kulturmiljölagen och de som inte gör det (således de som inte har tillståndsplikt). Totalt under tidsperioden har 25 skyddade kyrkor och 70 ej skyddade tagits ur bruk. De ej skyddade kyrkorna som avyttrats ägs numera av bland annat enskilda ägare, ideella föreningar, och andra trossamfund. De skyddade avyttrade kyrkorna har framför allt sålts till andra trossamfund och till privatpersoner för användning i olika syften såsom kultur-, bostads- och restaurangändamål.   Figur 13: Antal kyrkor tagna ur bruk år 2001–2017, per stift  Figur 13 illustrerar variationer mellan stiften avseende antal kyrkor tagna ur bruk under perioden 2001–2017. Härnösands och Luleå stift uppvisar sammantaget högst antal kyrkor som är tagna ur bruk. För dessa stift är det framför allt kyrkor som inte omfattas av skydd enligt kulturmiljölagen som tagits ur bruk. Lunds och Göteborgs stift har flest antal skyddade kyrkor som har tagits ur bruk.   Sett över tidsperioden 2001–2017 är antalet kyrkor som har tagits ur bruk relativt jämnt spritt över åren.  
02468101214 Uppsala Linköping Skara Strängnäs Västerås Växjö Lund Göteborg Karlstad Härnösand Luleå StockholmEj skyddade Skyddade



Värdet av ett kyrkligt kulturarv. Kyrkoantikvarisk ersättning 2002–2018 63   

 

Det kyrkliga kulturarvets omfattning  Inte särskilt många av länsstyrelserna meddelar att de hittills har märkt av en problematik kopplad till övertalighet. Det rör sig, som kan ses i figur 13 ovan, inte om många försäljningar av kyrkobyggnader skyddade enligt kulturmiljölagen.  Vanligare är avyttring av kapell, kyrkor tillkomna efter 1939, samt byggnader för kyrkans användning som inte omfattas av kulturmiljölagens skydd, som prästgårdar och församlingshem. Länsstyrelserna i Uppsala, Hallands och Västerbottens län tror att frågan om övertalighet på sikt kommer att aktualiseras i ökad grad. Länsstyrelsen i Kalmar län har märkt av en övertalighetsproblematik, både för kyrkobyggnader och för kyrkogårdar. När allt färre använder sig av landsbygdens kyrkogårdar ser länsstyrelsen svårigheter i att upprätthålla deras karaktär. Ett annat län sticker ut i antalet sålda kyrkor, nämligen Skåne. Erfarenheterna som de har av ärenden relaterade till försäljningar är att det är svårt att bibehålla ett skydd för kyrkorna då de efter försäljning inte längre är berättigade till kyrkoantikvarisk ersättning. Vid försäljning avlägsnas också sådan fast inredning som möjliggör en ny användning istället för den kyrkliga. Dock är det ofta den typen av komponenter i de tidigare kyrkorummen som har ett högt kulturhistoriskt värde. Länsstyrelserna i Södermanlands, Östergötlands och Örebro län menar att frågan om övertalighet kan hanteras inom ramen för kulturmiljölagen i kombination med en strategisk förvaltning. Annat som anses behöva komma på plats för att kunna hantera övertalighetsfrågan är vägledning och möjlighet till kyrkoantikvarisk ersättning även efter försäljning till annan aktör än Svenska kyrkan.  Det nuvarande generella skyddet som gäller samtliga kyrkor uppförda före 1940 ser Länsstyrelsen i Jämtlands län som något dogmatiskt. För Länsstyrelsen i Västerbottens läns del, ett län med geografiskt stora församlingar och förhållandevis glest mellan kyrkorna, riskerar avyttring av kyrkor leda till orimligt stora avstånd till närmaste kyrka.  Fysisk tillgänglighet och förmedling av kulturarvet  Fysisk tillgänglighet till kyrkor utgör en relativt vanlig ärendetyp i länsstyrelsens handläggning, enligt de i bland annat Uppsala, Dalarnas, Gävleborgs och Västernorrlands län. Den fysiska tillgängligheten till kyrkomiljöerna har över tid ökat, ser bland annat länsstyrelserna i Skåne, Värmlands, Jämtlands och Västerbottens län. Länsstyrelserna i Uppsala och Västra Götalands län bedömer att det sannolikt beror på att det 2001 infördes  krav i plan- och bygglagen (2010:900) om att enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas, samt stärkta möjligheter att erhålla kyrkoantikvarisk ersättning 
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för kostnader i samband med tillgänglighetsanspassningar. De nya riktlinjerna angående kyrkoantikvarisk ersättning vid tillgänglighetsåtgärder har påverkat Länsstyrelsen i Västernorrlands län att ta initiativ till ett särskilt tillgänglighetsprogram. Länsstyrelserna i Östergötlands och Västmanlands län har genom sin ärendehandläggning främjat tillgängligheten till de kyrkliga kulturminnena både genom förbättrad fysisk tillgänglighet och genom informationsinsatser. På liknande sätt menar Länsstyrelsen i Blekinge län att det är viktigt att vara lyhörda inför församlingarnas önskemål om att tillgängliggöra kyrkomiljöerna. Länsstyrelsen i Örebro län tar upp betydelsen av förmedling av kulturarvet. Strategier anses behöva tas fram för sådant arbete i syfte att öka kunskapen om det kyrkliga kulturarvet och olika perspektiv på det.  7.2 Kyrkornas användning  Sammankomster  Den verksamhet som bedrivs i kyrkorna är ett sätt att göra kyrkorummen tillgängliga för besökare. Till verksamheten hör gudstjänster och övriga kyrkliga handlingar, samt evenemang som ligger utanför den kyrkliga verksamheten. Till dessa hör exempelvis konserter och andra kulturevenemang. Sett över åren har de sammankomster som anordnas i de svenska kyrkorummen legat på en förhållandevis jämn nivå, vilket framgår av tabellen nedan. Under 2017 skedde i snitt 88 kyrkliga verksamheter per kyrka (i tabellen kallade ”sammankomster i egen verksamhet”). I snitt anordnades under 2017 totalt 7 övriga evenemang per kyrka (i tabellen kallade ”sammankomster utöver egen verksamhet”). Utvecklingen har varit stabil sedan den första kontrollstationen.  Tabell 1: Genomsnittligt antal sammankomster i egen och utöver egen verksamhet per kyrka under perioden 2009–2017 År Sammankomster i egen verksamhet per kyrka, snitt  Sammankomster utöver egen verksamhet per kyrka, snitt  2017 88 7 2016 86 7 2015 87 6 2014 89 6 2009–2013 85 6    
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Förändringar av kyrkorum  Förändringar av kyrkorummen kan initieras av olika anledningar, såsom ett förnyat gudstjänstbruk, ny användning utöver den pastorala och andra större omvandlingar av kyrkorummen. Länsstyrelsen i Kronobergs län ser behov av att Svenska kyrkan och länsstyrelserna i samverkan arbetar fram en strategi för differentierat bruk av kyrkobyggnaderna. Även frågan om övertalighet kräver enligt Länsstyrelsen i Örebro län en ideologisk beredskap inom kulturmiljövården, vilket också bland annat länsstyrelserna i Gotlands, Värmlands och Gävleborgs län ser behov av. Länsstyrelserna i Västerbottens och Norrbottens län vill se en statlig utredning som tar sig an dessa frågor. Ett differentierat bruk av kyrkobyggnaderna och övertalighet ser Länsstyrelsen i Värmlands län som komplexa frågor att hantera med nuvarande praxis. Trots att flera av landsbygdens kyrkor i Jönköpings och Skåne län kan betraktas som övertaliga, är församlingarna måna om att vårda och underhålla dem, vilket gör att de ännu är i kyrkans ägo. Länsstyrelsen i Västmanlands län påtalar vikten av det kyrkliga bruket för kulturvärdet. Kyrkorna behöver därför kunna förändras i takt med tiden. I den regionala samrådsgrupp som länsstyrelsen ingår i, har ett dokument tagits fram som är tänkt att fungera som ett stöd i samband med förändringar av kyrkorum. Länsstyrelsen i Gävleborgs län ser behov av vägledning för relationen mellan ändringar av kyrkorum och minskade kulturhistoriska värden. Genom tillgången till kyrkoantikvarisk ersättning finns, menar Länsstyrelsen i Östergötlands län, ett incitament för församlingarna att förändra kyrkorummen. Avvägningen mellan församlingarnas önskemål om förändring och bevarandet av kulturhistoriska värden kan utgöra en svårighet i handläggningen. På liknande sätt ser Länsstyrelsen i Kronobergs län att intressekonflikter till stor del handlar om tillgänglighetsanpassningar och anpassningar av kyrkorummen till ny liturgi. Genom dialog bedöms ändå möjligheterna att kombinera brukande och tillgänglighet som goda. En utveckling mot brukarperspektivet och tillgänglighetsfrågor ser Länsstyrelsen i Blekinge län påverkar kyrkomiljöerna på så sätt att de kräver mer omfattande förändringar, vilka kan innebära att kulturhistoriska värden påverkas. I Västerbotten kallställs flertalet kyrkor vintertid och gudstjänst firas då istället i mindre lokaler som församlingsgårdar som är billigare att värma upp och mer passande storleksmässigt. Även om efterfrågan på kyrkans lokaler i detta fall är begränsad, ses det av församlingarna inte som lönsamt att genomföra stora ombyggnationer där fler typer av verksamhet inryms i kyrkorummen, trots att det därmed går att avyttra andra lokaler.     
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7.3 Riksantikvarieämbetets sammanfattande iakttagelser   
 Kyrkornas öppethållande har sedan tidpunkten för den första kontrollstationen gått ner. Det är framför allt kyrkor som har öppet många dagar per år som minskat sitt öppethållande.  
 Antalet kyrkor som avyttrats sedan 2001 har legat på en jämn låg nivå. Antalet sammankomster som anordnas i kyrkorna har över tid legat på en förhållandevis jämn nivå. 
 Frågan om differentierat bruk ses av länsstyrelserna som en komplex fråga. Det kyrkliga bruket lyfts som viktigt för kulturvärdena, och kyrkorna måste kunna förändras i takt med tiden. Det är en balansgång mellan ändringar i kyrkorummen och minskade kulturhistoriska värden.    
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8 Den kyrkoantikvariska ersättningens nytta  Detta kapitel bygger på länsstyrelsernas uppfattningar om den kyrkoantikvariska ersättningens betydelse för det kyrkliga kulturarvet. Kapitlet avslutas med Riksantikvarieämbetets sammanfattande iakttagelser.  8.1 Ersättningens betydelse för det kyrkliga kulturarvet  De allra flesta av länsstyrelserna bedömer att ersättningen är av väldigt stor betydelse för vården och underhållet av det svenska kyrkliga kulturarvet. Ersättningen är en mycket viktig tillgång som internationellt saknar motstycke, menar Länsstyrelsen i Skåne län. Länsstyrelsen i Jämtlands län menar att ersättningen utgör en avgörande förutsättning för Svenska kyrkan att upprätthålla den ambitionsnivå i bevarandet som är överenskommet med staten.  Länsstyrelsen i Västernorrlands län framför att för ett långsiktigt bevarande är den kyrkoantikvariska ersättningen en nödvändighet med tanke på krympande medlemstal och tilltagande sekularisering. Länsstyrelsen i Uppsala län kommenterar att det inte är möjligt att sätta utförda insatser i relation till vården av det kyrkliga kulturarvet före införandet av den kyrkoantikvariska ersättningen.  Länsstyrelsen i Dalarnas län påtalar att den statliga ersättningen möjliggjort en god förvaltning och att länsstyrelserna kunnat ställa krav på antikvarisk inriktning. Vård och underhåll har hamnat på agendan. Införandet av den kyrkoantikvariska ersättningen har ändrat relationen mellan Svenska kyrkan och de antikvariska myndigheterna, varvid de antikvariska aspekterna fått större gehör än tidigare. För Kalmar läns vidkommande berättar länsstyrelsen att utan den kyrkoantikvariska ersättningen skulle endast ett fåtal kyrkor nyttjas. Ersättningen gör att även kyrkor i glesbygd kan underhållas och fortsätta nyttjas, om än i mindre omfattning. Även Länsstyrelsen i Västernorrlands län menar att mindre bemedlade församlingar i inlandet aldrig hade kunnat genomföra vissa renoveringsinsatser om det inte vore för den kyrkoantikvariska ersättningen. Länsstyrelsen i Örebro län menar att systemet med den kyrkoantikvariska ersättningen och den tydliga kopplingen till kulturmiljölagen är förebildlig. Det är inte möjligt att bedriva en effektiv kulturmiljövård utan goda ekonomiska resurser och den kyrkoantikvariska ersättningen är en nödvändighet för att förvalta de kyrkliga kulturmiljöerna så att kulturmiljölagens syfte uppnås. 
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Länsstyrelsen i Västra Götalands län tror att antalet kyrkor som tas ur bruk skulle varit betydligt större om ersättningen inte hade funnits, och menar att om det kyrkliga kulturarvet ska fortbestå är det nödvändigt att den kyrkoantikvariska ersättningen bibehålls i minst lika stor omfattning som idag. Länsstyrelsen i Västerbottens län bedömer att nivån på ersättningen kommer behöva ökas ytterligare i framtiden, i takt med att färre medlemmar ska bekosta en ansenlig mängd lagskyddade kyrkobyggnader. Länsstyrelsen i Kalmar län formulerar det som att den kyrkoantikvariska ersättningen är en avgörande förutsättning för bevarandet av, inte bara de kyrkoantikvariska värdena, utan även för det omgivande landskapet och det lokala kulturarvet.  8.2 Konsekvenser av den kyrkoantikvariska ersättningen  Länsstyrelsen i Stockholms län ser en ökning av antalet ärenden enligt 4 kap. kulturmiljölagen sedan den kyrkoantikvariska ersättningen infördes. Vid införandet av kyrkoantikvarisk ersättning ändrades också ärendeflödet till länsstyrelserna till att bli koncentrerade till hösten inför beslut om fördelning av den kyrkoantikvariska ersättningen, istället för att vara mer jämnt spridda över året. Länsstyrelsen i Dalarnas län menar att införandet av systemet med kyrkoantikvarisk ersättning har gett församlingarnas stora engagemang för de lokala kyrkomiljöerna ytterligare ett erkännande. Andra följder, som Länsstyrelsen i Örebro län påtalar, är att ersättningssystemet har gett förutsättningar för såväl långsiktig vårdplanering som en kunskapsuppbyggnad för förvaltningen. Länsstyrelserna i Östergötlands och Örebro län framför att den kyrkoantikvariska ersättningen generellt lett till bättre vård och underhåll av kyrkor och inventarier och att dessa troligtvis aldrig varit i bättre skick än nu. Länsstyrelsen i Dalarnas län tror att kraven på vård- och underhållsplaner framgent kommer att öka och att planerna främjar förvaltningen och det långsiktiga bevarandet, under förutsättning att de är grundligt gjorda. Länsstyrelsens inblick i fördelningen av den kyrkoantikvariska ersättningen har medfört att insatserna kunnat fungerande som ett styrande verktyg i bevarandet av det kyrkliga kulturarvet, menar Länsstyrelsen i Blekinge län. Länsstyrelsen i Södermanlands län framför att ersättningen har skapat långsiktiga möjligheter för ett mer strategiskt arbete i enlighet med de nationella kulturmiljömålen. Länsstyrelsen i Uppsala län efterfrågar en tydligare redovisning och uppföljning av beslutade åtgärder för en tydligare bild av ersättningens nytta i länet. För Norrbottens vidkommande konstaterar länsstyrelsen att de vet vilka projekt som får beslut om bidrag, däremot inte i vilken grad som arbetet utförs och hur stor del av bidraget som tas i anspråk. De önskar information gällande utfall av de årliga åtgärdsförslagen, vilka projekt som inte genomförs och vad som händer med återförda medel.   
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8.3 Möjlighet till ändamålsenlig fördelning  Flertalet länsstyrelser, däribland de i Skåne, Östergötlands, Västerbottens och Uppsala län, konstaterar att fördelningen av ersättningen sker utifrån de ansökningar som kommer in och att medlen inte nödvändigtvis går till de åtgärder som behöver det mest. I motsats till intentionen med ersättningen, tenderar ansökningarna att avse framför allt verksamhetsmässiga behov och nyttjande av kyrkorummen, och inte insatser för att bevara omistliga kulturhistoriska värden. Länsstyrelsen i Blekinge län poängterar att ersättningen inte ska baseras på ekonomiska behov hos församlingarna utan på hur angelägen åtgärden är utifrån ett antikvariskt perspektiv.  Länsstyrelsen i Uppsala län anser att det vore givande med en mer strategisk ansats, såsom en uppsökande verksamhet med riktad bidragsgivning. Länsstyrelsen i Dalarnas län tror att den nya indikatorsbaserade fördelningsmodellen som Svenska kyrkan infört för fördelning av den kyrkoantikvariska ersättningen torde ge en mer rättvis fördelning av medlen, och underlätta en mer långsiktig planering och budgetering av kommande åtgärder. Då det är församlingarnas ansökningar som styr vårdinsatserna, väcks frågor kring om det finns sådant som prioriteras lågt av församlingarna och som inte förvaltas i tillfredsställande grad. Länsstyrelsen i Hallands län för fram att det är ett problem att de resurssvaga församlingarna inte alltid mäktar med sin egeninsats trots den relativt generösa ersättningen. Det finns en risk att kyrkor med högt bevarandevärde men med lågt inomkyrkligt värde inte prioriteras i församlingarnas arbete med vård och underhåll av kyrkobyggnaderna.   Länsstyrelserna i Kalmar och Jämtlands län menar att det saknas underlag för att överblicka vårdbehovet på stiftsnivå. De framtagna vård- och underhållsplanerna är objektsspecifika och ger ringa vägledning. Länsstyrelsen i Gävleborgs län ser behov av en vårdbehovsanalys på grund av att tilldelningen till stiften varierat mycket. Ett verktyg för att mäta och prognosticera vårdbehovet skulle öka likabehandlingen mellan församlingar.  Länsstyrelsen i Västra Götalands län ser det som positivt att även kyrkobyggnadsbidraget (anm. nuvarande kyrkounderhållsbidraget) börjat kanaliseras till vårdåtgärder. Länsstyrelsen i Värmlands län framhåller att annan finansiering, exempelvis begravningsavgiften, bör nyttjas för åtgärder när så är möjligt. Länsstyrelsen i Örebro län föreslår en harmoniering med reglerna för fördelning av statsanslag 7:2 Kulturmiljövård, utifrån att det skulle skapa förutsättningar att styra medlen till de kulturhistoriskt mest angelägna  insatserna. Länsstyrelsen i Västernorrlands län efterfrågar en bidragsförordning för att styra vart medlen går, för att öka transparensen och möjliggöra rättslig prövning. Länsstyrelsen i Stockholms län menar att ersättningen i vissa fall lett till att större åtgärder än vad som varit nödvändigt genomförts. Det finns en tendens till övervård. Länsstyrelserna i Gävleborgs och Västerbottens län ser  
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en tendens till kostnadsdrivande projekt, det vill säga att prissättningen i samband med åtgärder där kyrkoantikvarisk ersättning sökts blir högre än vad den skulle varit annars.  Länsstyrelsen i Jönköpings län för fram att de vid flertalet tillfällen reagerat på de allt mer stigande entreprenadkostnaderna, och i vissa fall projekteringskostnaderna, vilka upplevs som orimliga i sammanhanget. Inom en del hantverkskategorier råder det i mångt och mycket monopol på den lokala marknaden, varför församlingarna har svårt att vända sig till flera aktörer. Även Länsstyrelsen i Södermanlands län ser den i länet låga tillgången till kompetens avseende framför allt projektledning av renoverings- och restaureringsarbeten som en riskfaktor. I länet finns ett fåtal firmor som kan leva upp till de specifika krav som ställs vid åtgärder på kyrkliga kulturminnen.   8.4 Förekomst av vård- och underhållsplaner  Förekomsten av vård- och underhållsplaner visar på en strategisk och metodisk hållning till hur det kyrkliga kulturarvet ska vårdas och bevaras framgent. Till och med utgången av år 2017 fanns totalt 3 550 antagna vård- och underhållsplaner för kyrkliga kulturminnen ägda av Svenska kyrkan.70 Samma kyrka kan ingå i olika planer, samtidigt som en enskild plan kan omfatta flera objekt. Det finns således en variation i hur planerna är beskaffade varför uppgifterna bör iakttas och tolkas med viss försiktighet. Av det antal kyrkor som ägs av Svenska kyrkan (3 374 stycken år 2018 enligt utdrag från kyrkobyggnadsregistret) är antalet enskilda kyrkor som har minst en vård- och underhållsplan kopplad till sig 2 745 stycken. 579 kyrkor är skyddade enligt kulturmiljölagen, men har ingen av kyrkofullmäktige antagen vård- och underhållsplan. Åtgärder på dessa är därmed inte är berättigade kyrkoantikvarisk ersättning enligt Svenska kyrkans villkor.                                                        70 Enligt uppgifter från kyrkobyggnadsregistret, inkluderande kyrkobyggnader och begravningsplatser som omfattas av minst en enskild plan. 
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 Figur 14: Antal antagna vård- och underhållsplaner för samtliga stift per år under perioden  <2000–2017  Av figur 14 framträder med tydlighet att det framför allt under åren 2005–2007 antogs många vård- och underhållsplaner. Även åren innan och efter denna period skedde ett omfattande arbete med att ta fram vård- och underhållsplaner. Figuren bör ses i ljuset av Svenska kyrkans revidering av villkoren för kyrkoantikvarisk ersättning. År 2006 formulerades krav på att en åtgärd skulle finnas i en vård- och underhållsplan för att kunna erhålla kyrkoantikvarisk ersättning.71 När Riksantikvarieämbetet 2012 beslutade om föreskrifter för 4 kap. kulturmiljölagen infördes vidare ett krav på framtagen vård- och underhållsplan för ägare till kyrkliga kulturminnen. Innan år 2004 och efter år 2010 har i sammanhanget få planer antagits.  8.5 Förmåga för långsiktigt bevarande  För ett långsiktigt bevarande är det av betydelse att medlen på ett enklare sätt kan gå till exempelvis övertaliga kyrkobyggnader och inventarier som inte  behövs för verksamheten, menar Länsstyrelsen i Skåne län. Länsstyrelsen i Östergötlands län uttrycker att den kyrkoantikvariska ersättningen skapar förmåga för ett långsiktigt bevarande för kyrkor med hög användbarhet, men är frågande till hur kulturhistoriska värden ska värnas hos otillgängliga och låganvända kyrkor. Länsstyrelsen i Gotlands län beskriver en liknande problembild och ser en risk i att avfolkningen av landsbygden leder till svårigheter med att till exempel upprätthålla begravningsplatsernas karaktär. Länsstyrelsen i Hallands län för fram att kravet på att åtgärder som det söks ersättning för ska finnas med i aktuella vård- och underhållsplaner bidrar sannolikt till bättre planering och ökad förmåga till långsiktigt bevarande.                                                       71 Svenska kyrkan (2018) Mötesplatser i Tiden. Svenska kyrkans redovisning till regeringen angående de kyrkoantikvariska frågorna inför kontrollstationen 2019, s. 38. 
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Även den organisation som många stift bygger upp idag, med stöd för församlingar, bör komma att få positiva effekter för det långsiktiga bevarandet av det kyrkliga kulturarvet.   Länsstyrelsen i Blekinge län framför att ersättningen möjliggjort framtagandet av mer strategiskt och jämförbart planerings- och kunskapsunderlag, vilket förbättrat möjligheterna för ett långsiktigt bevarande. Länsstyrelsen i Kronobergs län ser det som angeläget att framtagandet av stiftsövergripande underlag som kan ligga till grund för strategiska beslut inom Svenska kyrkan prioriteras även framgent.   Länsstyrelsen i Gävleborgs län anser att hanteringen av inventarier kommer i skymundan när det finns mer akuta åtgärdsbehov på till exempel kyrkobyggnaders tak och fasad. Länsstyrelsen i Norrbottens län anser att det är avgörande för den kyrkoantikvariska ersättningens förmåga för ett långsiktigt bevarande att stödet inte förflackas till att gälla allt eller att det övergår till ett verksamhetsstöd. Det anförs att Svenska kyrkans formulering om det kyrkliga bruket som en väsentlig del av kulturvärdet i det kyrkliga kulturarvet, kan tyda på en utveckling i denna riktning.   8.6 Riksantikvarieämbetets sammanfattande iakttagelser   
 Länsstyrelserna bedömer att den kyrkoantikvariska ersättningen är av avgörande betydelse för vården och förvaltningen av det kyrkliga kulturarvet. Ersättningen är en förutsättning för att Svenska kyrkan ska kunna efterleva överenskommelsen med staten, enligt länsstyrelserna. 
 Det förekommer tendenser till övervård och kostnadsdrivande projekt. 
 Under tidsperioden 2001–2017 har framtagandet av vård- och underhållsplaner varit omfattande. Vård- och underhållsplanering är betydande för en strategisk förvaltning det kyrkliga kulturminnena, menar länsstyrelserna.   
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9 Bedömning av den kyrkoantikvariska ersättningens  effekter för det kyrkliga kulturarvet  I detta kapitel gör Riksantikvarieämbetet en bedömning av den situation som presenterats i rapportens tidigare kapitel. Bedömningen har sin utgångspunkt i statens principer för det kyrkliga kulturarvet samt den kyrkoantikvariska ersättningens syfte.   9.1 Brister i ansökningsförfarandet försvårar en effektiv hantering av den kyrkoantikvariska ersättningen  Det statliga mandatet är begränsat  En av regeringens utgångspunkter för den kyrkoantikvariska ersättningen är att de medel som avsätts ska användas effektivt. Staten har också olika möjlighet att bevaka allmänhetens intresse i arbetet med de kyrkliga kulturminnena. Hit hör bland annat länsstyrelsernas tillståndsprövning enligt 4 kap. kulturmiljölagen och länsstyrelsernas yttranden över fördelningen av kyrkoantikvarisk ersättning i länet. Även andra faktorer påverkar länsstyrelsernas möjlighet att i sammanhanget bedriva ett effektivt arbete, exempelvis stiftens remisser och dess underlag. Länsstyrelserna har inte alltid rätt förutsättningar för att bedriva ett effektivt och rättssäkert arbete med sina yttranden. Länsstyrelsernas tillståndsprövning enligt 4 kap. kulturmiljölagen är myndighetsutövning som är fristående från arbetet med yttrandet över fördelningen av den kyrkoantikvariska ersättningen. I realiteten behöver många länsstyrelser påskynda tillståndsprövningen för att ha beslut klara inför remissyttrandet om medelsfördelningen, då åtgärder som saknar tillstånd enligt kulturmiljölagen ej ska beviljas ersättning. I vissa fall tillstryks medel för åtgärder som inte ännu har beviljats tillstånd. En självständig prövning enligt kulturmiljölagen har i dessa fall inte ägt rum.  De remisser som länsstyrelserna har att yttra sig över är ofta inkompletta eller saknar relevant underlag. Remisserna varierar också till utformningen vilket gör länsstyrelsernas arbete med yttrandena krävande. Länsstyrelserna saknar ibland insyn i den slutliga fördelningen, då det faktiska utfallet av de beslutade medlen med specificerade villkor inte alltid delges dem.  I lagens förarbeten framförs att bedömningen om en åtgärd är berättigad ersättningen och till vilken omfattning ska göras av det fördelande organet, det vill säga Svenska kyrkan, men att de synpunkter som lämnas av de 
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antikvariska myndigheterna inför beslutet måste tillmätas stor betydelse. Svenska kyrkan har således mandat att både upprätta villkor för fördelning och att besluta om den, därtill är de mottagare av medlen. I enlighet med överenskommelsen sker uppföljning och utvärdering av medlens fördelning och användning i huvudsak av Svenska kyrkan självt. Länsstyrelsernas roll är enbart rådgivande, utifrån hur systemet är konstruerat. Yttrandenas relevans är dock oklar. Detta dels utifrån att det slutgiltiga avgörandet är stiftets i de fall länsstyrelse och stift har olika uppfattningar om prioritet eller ersättningsnivå, dels utifrån att det sällan sker någon återkoppling till länsstyrelserna om hur yttrandet använts. Församlingarnas prioriteringar styr vart ersättningen går. Den tillsyn som länsstyrelserna bedriver utgör dock ett instrument för staten att säkerställa att kyrkomiljöernas kulturhistoriska värden inte minskas. Länsstyrelsernas nedprioritering av kontinuerlig egeninitierad tillsyn kan medföra att antikvariska behov hos de kyrkliga kulturminnena inte identifieras.  En mer professionell hantering ger möjlighet till bättre bedömningar  Samtidigt som ovanstående komponenter är problematiska och skapar svårigheter för framförallt länsstyrelserna i deras arbete, så utvecklas hanteringen av ersättningen i positiv riktning i flera avseenden. Antalet projekt som ansökningarna om kyrkoantikvarisk ersättning omfattar ökar stadigt. Samtidigt som antalet projekt har ökat, ligger de ansökta medlen på en jämn nivå. Det har en trolig förklaring i att de projekt som ansökan gäller allt oftare bryts ner i flera mindre för att möjliggöra mer adekvata bedömningar av varje enskild insats. Stora eller komplexa ärenden anses av länsstyrelserna försvåra handläggning och bedömning av åtgärderna och de kulturhistoriskt motiverade kostnaderna. Av samma anledning som ovan är andelen åtgärder som bedömts ha prioritet 1 lägre i dagsläget än tidigare. Detta kan vara ett resultat av en mer professionell förvaltning och ett led i en mer rationell och ändamålsenlig hantering av ersättningens fördelning. Överlag råder konsensus mellan stiften och länsstyrelserna gällande vilka de mest angelägna projekten är. Det framgår genom användande av prioritet 1 i bedömningen av församlingarnas ansökningar. Konsensus i detta sammanhang kan i viss mån indikera att ”rätt” projekt beviljas ersättning. Likaledes kan samstämmighet mellan stiften och länsstyrelserna angående till vilken omfattning som ersättningen ska utgå för olika åtgärder indikera att bedömningen av de kulturhistoriskt motiverade kostnaderna är ”rätt”. Aktörerna inom systemet har emellertid olika uppfattningar om själva grunderna för vad som berättigar finansiering och om hur de kulturhistoriska merkostnaderna ska skattas.  
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9.2 Den kyrkoantikvariska ersättningen går inte nödvändigtvis till kyrkliga kulturminnen med störst vårdbehov  De regionala variationerna avseende tilldelning av medel är stora  Landets församlingar är olika framgångsrika i att få sina projekt beviljade för kyrkoantikvarisk ersättning. Kringliggande faktorer påverkar ersättningens regionala utfall, såsom stöd från stiftsantikvarie, församlingarnas ekonomiska situation, förvaltarkompetens och möjlighet att identifiera antikvariska behov. Ekonomiskt svaga församlingar kan inte alltid söka kyrkoantikvarisk ersättning då de inte har möjlighet att stå för den egeninsats som krävs för att kunna erhålla kyrkoantikvarisk ersättning. Församlingarna prioriterar och fattar beslut utifrån i första hand ett fastighetsägarperspektiv, där hänsyn behöver tas både till kulturvärden och till andra faktorer som påverkar möjligheten att bedriva verksamheten. Det påverkar kapaciteten att förvalta kyrkobyggnaderna specifikt. Då tilldelningen av medlen sker utifrån de ansökningar som kommer in är det inte nödvändigtvis de mest angelägna insatserna som får ersättning. Det finns stora regionala skillnader i fördelningen av kyrkoantikvarisk ersättning, både sett i reda tal men även sett till medel per kvadratmeter skyddad kyrka, en indikator för att påvisa vårdbehov. Även ersättningens kostnadstäckning uppvisar stora regionala variationer och visar att en del stift betalar en högre egeninsats än andra stift. Den ojämna tilldelningen återspeglar ansökningsförfarandet och skillnader i  projektkaraktär, men är även ett resultat av att det mellan länsstyrelserna råder olika syn på vilka åtgärder som berättigar ersättning och hur omfattande ersättningen bör vara.  Över landet finns också stora variationer gällande tillgången till exempelvis hantverkare och konservatorer med rätt kompetens. I vissa stift förekommer projekt där kostnadsberäkningarna varit höga, samtidigt som det i andra stift förekommer projekt med blygsamma anspråk. Variationerna påverkar såväl prisbilden som olika parters möjlighet att bedöma anbudens kvalitet och sedermera tillståndsansökningarna.  Otydliga begrepp och lagstiftning komplicerar   Länsstyrelserna beskriver att stiften i sina bedömningar emellanåt väger in frågor om verksamhetsbehov och om hur kyrkorummen ska användas. Den kyrkoantikvariska ersättningen som står till buds tycks i de fallen utgöra ett incitament för församlingarna att genomföra förändringar av kyrkorummen påkallade ur ett brukandeperspektiv, snarare än att de önskade förändringarna är kopplade till antikvariska vårdbehov. Tillgängliga medel riskerar att bidra till opåkallade förändringar som belastar kyrkomiljöernas kulturhistoriska värden och till irreparabelt slitage på kulturarvet, det vill säga övervård. Den kyrkoantikvariska ersättningen ska enbart avse 
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merkostnader som uppkommer i samband med vård och underhåll till följd av lagens inskränkningar gällande de kulturhistoriska hänsynstagandena. Det förekommer dock oklarheter om vad begreppet kulturhistoriskt motiverade kostnader inrymmer och hur det ska skattas. Ersättningen är dock inte ett verksamhetsbidrag trots att många ansökningar tenderar att avse verksamhetsmässiga behov. Samtidigt är bruk och bevarande avhängigt varandra. Länsstyrelserna ska i sina yttranden göra bedömningar av ersättningsnivå i förhållande till kulturhistoriskt motiverade kostnader utan påverkan av andra faktorer än de antikvariska. Svenska kyrkans användning av och hänvisning till begreppet kulturarvsansvar indikerar dock att församlingens ekonomiska förutsättningar kan påverka hur stor del av ett projekts kostnad som kan erhålla kyrkoantikvarisk ersättning. Den kyrkoantikvariska ersättningen får inte användas som en komponent i det inomkyrkliga utjämningssystemet. Svenska kyrkan och staten har olika ingångar i frågan vilket lyfter betydelsen av att aktörernas olika roller värnas. Det saknas vägledning för begravningslagen i kyrkoantikvariskt hänseende. Kulturmiljölagen är vag angående objektstypen begravningsplatser vilket skapar problem för länsstyrelsernas handläggning. En förändring som nyligen skett men som ännu är för tidig att se några effekter av, är Svenska kyrkans skrivelser angående finansieringen av åtgärder på begravningsplatser. Tidigare kunde den kyrkoantikvariska ersättningen och begravningsavgiften kombineras för kulturhistoriskt motiverade åtgärder på begravningsplatser.  9.3 Samverkan mellan Svenska kyrkan och statens kulturmiljövårdande aktörer är utbredd och väl etablerad  I överenskommelsen mellan staten och Svenska kyrkan lyfts samverkan som en viktig aspekt av arbetet med de kyrkoantikvariska frågorna. De möjligheter till samverkan som finns inom ersättningssystemet kan bidra till att uppnå en effektiv hantering och ändamålsenlig fördelning av tillgängliga medel. Under de år som det kyrkoantikvariska ersättningssystemet har funnits har allt fler samverkansytor skapats och en utökad dialog mellan Svenska kyrkan och kulturmiljövårdens aktörer har kommit till stånd. År 1995 överfördes tillsynen och tillståndsprövningen enligt kulturmiljölagen från Riksantikvarieämbetet till länsstyrelserna. I och med detta skedde en omfördelning av kompetens i det att en regionalt förankrad kompetens kom att byggas upp ute i landet, medan den centrala specialistkompetensen på det kyrkoantikvariska området efterhand kom att minska. Denna förskjutning av kompetens är något som många länsstyrelser 
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kommenterat. Länsstyrelserna saknar möjlighet att rådgöra med en oberoende part med kunskap inom vissa specialistområden och har påtalat behov av fortsatt vägledning och föreskrifter på det kyrkoantikvariska området. För att upprätthålla och utveckla den pastorala verksamheten har ett stort antal sammanslagningar av församlingar skett. Det återspeglas i och påverkar kontakterna med länsstyrelserna. Församlingssammanslagningarna har fått såväl positiva som negativa följder. Förvaltarkompetensen har emellanåt ökat, men den lokala kompetensen och överblicken har ibland gått förlorad.  De regionala samrådsgrupperna är viktiga forum att mötas i. Dock efterfrågar länsstyrelserna mer principiella diskussioner. Möjligheten till principiella diskussioner om ersättningen är av vikt för jämförbara bedömningar och likvärdiga förfaranden över landet. När det gäller länsmuseerna har det över åren skett en förändring angående deras roll i arbetet med det kyrkliga kulturarvet. Länsmuseerna har idag ett dubbelt uppdrag, dels som fortsatt kunskapsinstitution, dels med uppdragsfinansierad konsultverksamhet i rollen som antikvarisk medverkan. I och med denna dubbla roll har länsmuseerna kontakt med såväl länsstyrelsen som församlingen. När överenskommelsen mellan staten och Svenska kyrkan träffades var situationen för länsmuseerna en annan.  9.4 Svenska kyrkans kompetens inom kulturarvsfrågor är stark framför allt på nationell och regional nivå  Genom att låta kyrkliga organ fördela den kyrkoantikvariska ersättningen avsåg staten att skapa förutsättningar för ett breddat ansvarstagande och en långsiktig förvaltning inom Svenska kyrkans egen organisation. Inom Svenska kyrkan har den antikvariska kompetensen sedan relationsändringen byggts in i förvaltningen och ökat, både hos stiften och centralt. Svenska kyrkan har således stärkt sin kompetens och utökat sitt ansvar inom kulturmiljöområdet, i enlighet med lagstiftarens ambition. Särskilt stiften har kommit att bli en självklar part i det kyrkliga kulturarvsarbetet. Detta möjliggör jämspelta sakdiskussioner mellan stiften och länsstyrelserna, och är en del i överenskommelsen mellan staten och Svenska kyrkan. Kunskapen om det kyrkliga kulturarvet har ökat och antikvariska aspekter har fått större gehör till följd av nya former för samverkan mellan Svenska kyrkan och kulturmiljövårdande myndigheter.Svenska kyrkan har tagit och tar fortsatt flera initiativ för att förbättra arbetet med fördelningen av den kyrkoantikvariska ersättningen, samt med kulturarvsfrågorna i stort. Till dessa initiativ hör skapandet av en bättre överblick över fastighetsbeståndet genom registerföring; lokalförsörjningsplaner ska tas fram av församlingarna till år 2022; ett nytt 
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ekonomiskt utjämningssystem ska införas 2018–2021; och en ny indikatorbaserad fördelningsmodell ska införas 2019–2021. Motivet till att anslaget infördes var att den kyrkoantikvariska ersättningen skulle utformas så att den uppmuntrar till ett rationellt och effektivt underhåll med beaktande av de kulturhistoriska kraven. Rationellt och effektivt underhåll är sammanlänkat med effektiv hantering och användning av ersättningen, i alla led. På lokal nivå varierar församlingarnas förvaltarkompetens stort över landet och det är framför allt de resursstarka församlingarna som har högre kompetens, och som också lättare kan identifiera vårdbehov. Att Svenska kyrkan sedan relationsändringen intagit en roll i ett större sammanhang av kulturarvsarbete, fordrar att tillräckligt många inom Svenska kyrkan ser detta ansvar som angeläget för att kunna axla det. Församlingarna ser dock inte alltid bevarandefrågorna som en uppgift i tillägg till kyrkans pastorala verksamhet.  9.5 Allmänhetens tillgång till de kyrkliga kulturminnena är något försämrad  Kyrkorna håller öppet i mindre utsträckning  De politiska intentionerna är ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas. Allmänheten ska kunna ta del av det kyrkliga kulturarvet och tillgängligheten ska kvarstå. Allmänhetens tillgänglighet till de kyrkliga kulturminnena kan sägas vara villkorad genom paragrafen i överenskommelsen mellan staten och Svenska kyrkan då tillgängligheten där är formellt reglerad. Överenskommelsen är inte synonym med villkor för den kyrkoantikvariska ersättningen, men påverkar den ändock. Arbetet med tillgänglighet kopplat till de kyrkliga kulturminnena försvåras av att begreppet inte är tydliggjort eller preciserat. Länsstyrelsen ansvarar inte för frågor om kyrkobyggnadernas öppethållande utan tillgänglighetsfrågor i bemärkelsen ändringar för att uppnå bättre fysisk tillgänglighet. Tillgängligheten till de kyrkliga kulturminnena och dess villkor för Svenska kyrkans arbete med desamma, öppnar därför upp för skilda tolkningar beroende på vilket intresse som företräds. Sedan relationsändringen år 2000 har den fysiska tillgängligheten till kyrkorna ökat. Kyrkorna bedriver organiserad verksamhet i en oförändrad omfattning. Sedan relationsändringen har kyrkornas öppethållande emellertid minskat, vilket är en utveckling som inte ligger i linje med överenskommelsens skrivning om att tillgängligheten ska vara oförändrad.
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Framtida övertalighet skapar behov av anpassningar av kyrkorummen  År 2000 var 83 procent av Sveriges befolkning medlemmar i Svenska kyrkan, 2015 hade andelen sjunkit till 64 procent. En fortsatt utveckling i samma anda innebär att Svenska kyrkan framgent kommer att ansvara för betydligt fler kyrkor än vad den kyrkliga verksamheten har ett behov av.72  Sekularisering och minskande medlemsunderlag skapar en övertalighetssituation som talar för ökat behov av att använda kyrkorummen på nya sätt och att anpassa kyrkorummen till att inrymma verksamheter som inte är knutna till de liturgiska. Detta skapar förväntningar hos församlingarna på att få lov att förändra kyrkorummen för att göra de mer användbara utifrån församlingens verksamhet. Hänsynstagande till de kulturhistoriska aspekterna vid en förändring kan ses som hinder för detta. Länsstyrelserna beskriver att de i sin tillståndsprövning har blivit mer tillåtande till förändringar av kyrkorummen för att öppna upp för fortsatt tillgänglighet och fortsatt brukande. Länsstyrelsernas mer tillåtande tillståndsprövning öppnar upp för fortsatt bevarande och bruk och är en förutsättning för fortsatt utveckling av de kyrkliga kulturmiljöerna i enlighet med kulturmiljömålen, som säger att kulturmiljöerna ska bevaras, användas och utvecklas. En utmaning ligger i att hitta en balans mellan Svenska kyrkans roll som förvaltare av ett kulturarv och densammes möjlighet att utöva den pastorala verksamhet som är kyrkans kärnuppgift.  Avyttrade kyrkor begränsar den fortsatta åtkomsten  De kyrkor som avyttrats från Svenska kyrkans bestånd är sedan relationsändringen få till antalet. Det rör sig om 25 skyddade kyrkor och 70 som inte är skyddade. För de kyrkor som avyttras från Svenska kyrkans bestånd påverkas i många fall tillgängligheten för allmänheten på ett markant sätt. Särskilt i de fall miljön går från att vara offentlig till att bli privat. Vid en försäljning kvarstår lagskyddet. Länsstyrelsernas hantering av tillståndsärenden efter försäljning indikerar emellertid att de är mer tillåtande till ändringar när den kyrkliga användningen upphör. Vid en avyttring kan således både tillgängligheten till och utformningen av de kyrkliga kulturminnena påverkas.  Den begränsade åtkomsten till kyrkor som inte längre är i Svenska kyrkans ägo påverkar tillgängligheten till det kyrkliga kulturarvet. Andra ägare än Svenska kyrkan har heller inte rätt till kyrkoantikvarisk ersättning. Ersättningen utgörs av statliga medel, men mottagarna är ett enskilt                                                          72 Hillström, Magdalena, Löfgren, Eva & Wetterberg, Ola (red.) (2017), s. 122. 
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samfund. Ersättningen är inte öronmärkt för de kyrkliga kulturminnena, utan för samfundet Svenska kyrkan. Det påverkar troligtvis den nya ägarens ekonomiska förutsättningar för fortsatt vård och underhåll.  9.6 Den kyrkoantikvariska ersättningen bidrar till att hålla det kyrkliga kulturarvet väl bevarat  De kyrkliga kulturminnena är i gott skick  Med den kyrkoantikvariska ersättningen avsåg regering och riksdag att skapa förutsättningar för ett bevarat kyrkligt kulturarv. Genom den kyrkoantikvariska ersättningen är det kyrkliga kulturarvet troligen i bättre skick än någonsin – de svenska kyrkomiljöerna är väl underhållna. Länsstyrelserna beskriver ett läge där de insatser som gjorts inte hade varit möjliga att genomföra utan den kyrkoantikvariska ersättningen. Benägenheten att söka kyrkoantikvarisk ersättning är fortsatt stor och projekten blir allt fler.  Parallellt med detta framträder en situation som tyder på att det möjligen sker ett överutnyttjande av allmänna medel. Det visar sig genom att medel söks för åtgärder som inte har bäring på de kulturhistoriska värdena, och att projekt beskrivs som kostnadsdrivande – de växer och tenderar att bli större än nödvändigt.  Förutsättningar har skapats för en långsiktig vårdplanering  Den kyrkoantikvariska ersättningen har skapat förutsättningar för en långsiktig vårdplanering som inbegriper en strategisk kunskapsuppbyggnad för förvaltningen av de kyrkliga kulturminnena. Arbetet med det kyrkliga kulturarvet bedrivs idag mer systematiskt och involverar fler parter än vid inrättandet. Under den period som den kyrkoantikvariska ersättningen har funnits har det investerats i en kompetens- och kunskapsuppbyggnad på framför allt på regional nivå. Detta märks bland annat på den upparbetade kontaktytan mellan stiftsantikvarier och länsstyrelsehandläggare och den omfattande tillkomsten av vård- och underhållsplaner.  Trots att det finns brister, bland annat hos församlingar i ansökningsförfarandet, har formerna för ersättningsprocessen i huvudsak etablerats. Den kunskap som har byggts upp under nära två decennier genom bland annat vård- och underhållsplanering och karaktäriseringsarbete, är betydelsefull att förvalta. För att arbetet ska ge utväxling är det av vikt att vård- och underhållsplanerna används systematiskt som de strategiska verktyg som de är tänkta att vara.
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Antikvariska aspekter har fått större gehör  Innan separationen mellan staten och Svenska kyrkan fanns inte uppdelningen mellan antikvariska kostnader för de kyrkliga kulturminnena och övriga underhållskostnader på samma sätt som den finns idag. Detta i och med det kyrkoantikvariska ersättningssystemet och Svenska kyrkans utökade ansvar enligt överenskommelsen. Den nya ordningen har bidragit till att sätta fokus på de antikvariska hänsynstagandena och Svenska kyrkans roll har utökats till att, utöver den som trossamfund, även fungera som antikvarisk institution.  9.7 Framtida utvecklingsbehov för arbetet med den kyrkoantikvariska ersättningen  Systemet med den kyrkoantikvariska ersättningen har varit i bruk i närmare två decennier. Riksantikvarieämbetet övergripande bedömning är att den kyrkoantikvariska ersättningen är av avgörande betydelse för vården och förvaltningen av det kyrkliga kulturarvet. I delar fungerar systemet såsom avsett, i andra delar finns behov av fortsatta förbättringsåtgärder för att hanteringen av medlens fördelning i alla led ska vara rättssäker, ändamålsenlig, effektiv och rationell.  Riksantikvarieämbetet vill lämna följande förslag för det fortsatta arbetet med den kyrkoantikvariska ersättningen.  
 Förslag för en effektiv och förutsägbar fördelningsprocess Riksantikvarieämbetet anser att det är av stor vikt att länsstyrelsernas roll i ersättningssystemet värnas, och att länsstyrelserna genom tillståndsprövning, tillsyn och yttranden över fördelningen bevakar att kulturmiljölagen följs. I det ingår att tillmäta länsstyrelsernas yttranden stor betydelse. Det behöver föras principiella diskussioner i syfte att åstadkomma jämförbara bedömningar och likvärdiga förfaranden över landet. Detta är avgörande för en likvärdig tilldelning och för att ersättningen ska uppnå bäst effekt.  
 Förslag för rättssäkra rutiner för yttranden Länsstyrelsen bör ha möjlighet att yttra sig över adekvat och komplett underlag för en rationell och transparent hantering. Det underlag som remitteras är i dagsläget alltför bristfälligt. Riksantikvarieämbetet önskar se att länsstyrelserna upprättar rutiner för att avvisa ansökningar som saknar tillstånd och inte heller yttra sig över sådana.  
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 Förslag för ändamålsenlig tilldelning Riksantikvarieämbetet bedömer att det är av vikt att Svenska kyrkan genom långsiktig planering identifierar antikvariska behov hos de kyrkliga kulturminnen som av olika skäl inte ingår i ansökningar om kyrkoantikvarisk ersättning. Detta är framför allt angeläget hos de resurssvaga församlingar som själva saknar kompetens att identifiera och prioritera vårdbehoven.  De tendenser som visar på att den kyrkoantikvariska ersättningen i vissa fall fungerar som ett verksamhetsstöd och att ett visst mått av övervård förekommer är allvarliga. En utveckling i denna riktning är inte förenlig med ersättningens syfte att långsiktigt bevara de kulturhistoriska värdena hos de kyrkliga kulturminnena. Ersättningen ska inte bidra till ett onödigt förändringstryck där kyrkomiljöernas kulturhistoriska värden riskerar att påverkas negativt. Riksantikvarieämbetet vill framhålla vikten av fortsatt oberoende och systematisk uppföljning av medlens fördelning och resultat.  
 Förslag för fortsatt god samverkan Riksantikvarieämbetet bedömer att de former för samverkan som finns inom arbetet med det kyrkliga kulturarvet bör utvecklas även framgent. Regeringen bör överväga att precisera de olika parternas roller och uppdrag, framför allt inom de regionala samrådsgrupperna.  
 Förslag för fortsatt tillgång till de kyrkliga kulturminnena Riksantikvarieämbetet bedömer att det är angeläget med en statlig beredskap för hantering av frågor om övertalighet och differentierat bruk, då frågan om fortsatt tillgänglighet till de kyrkliga kulturminnena kan komma att aktualiseras i allt högre grad framgent.  
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Källförteckning  Författningar  KRFS 2012:2 Riksantikvarieämbetets föreskrifter om kyrkliga kulturminnen. SFS 1988:1188 Kulturmiljöförordning. SFS 1988:950 Kulturmiljölag. SFS 1990:1144 Begravningslag. SFS 1998:1591 Lag om Svenska kyrkan. SFS 2000:605 Förordning om årsredovisning och budgetunderlag. SFS 2010:900 Plan- och bygglag.  Riksdagstryck Dir. 1995:162 Ändrade relationer mellan staten och Svenska kyrkan m.m. Konstitutionsutskottets bet. 1995/96:KU12 Ändrade relationer mellan staten och Svenska kyrkan. Konstitutionsutskottets bet. 1998/99:KU18 Staten och trossamfunden – begravningsverksamheten, kulturminnena, personalen, avgiftsbetalningen, m.m. Ku2000/470/Ka Överenskommelse mellan staten och Svenska kyrkan i frågor som rör de kulturhistoriska värdena inom Svenska kyrkan. Kulturutskottets bet. 2009/10:KrU5 Tid för kultur. Prop. 1995/96:80 Ändrade relationer mellan staten och Svenska kyrkan. Prop. 1998/99:38 Staten och trossamfunden – begravningsverksamheten, kulturminnena, personalen, avgiftsbetalningen, m.m. Prop. 2009/10:1 UO 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid. Prop. 2009/10:3 Tid för kultur. Prop. 2012/13:1 UO 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid. Prop. 2012/13:96 Kulturmiljöns mångfald. Prop. 2014/15:1 UO 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid. Prop. 2016/17:116 Kulturarvspolitik. Prop. 2017/18:1 UO17 Kultur, medier, trossamfund och fritid. Regeringens skrivelse 1995/96:84. Regeringens skrivelse 2008/09:220 Kyrkoantikvariska frågor. Regeringens skrivelse 2013/14:152 Den kyrkoantikvariska ersättningen. 
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Regeringsbeslut Ku2013/1343/KA Uppdrag till Riksantikvarieämbetet att göra en översyn av regelverket om de kyrkliga kulturminnena. Regleringsbrev Fi2017/00989/SFÖ Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende länsstyrelserna. Regleringsbrev Ku2008/172/KT Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Riksantikvarieämbetet. Regleringsbrev Ku2012/1078/KA Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Riksantikvarieämbetet.  Regleringsbrev KU2017/00942/KL Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Riksantikvarieämbetet. Riksdagsskrivelse 2009/10:145. SOU 1997:43 Den kulturhistoriskt värdefulla kyrkliga egendomen och de kyrkliga arkiven.  Övrigt tryckt material Hillström, Magdalena, Löfgren, Eva & Wetterberg, Ola (red.) (2017) Alla dessa kyrkor: kulturvård, religion och politik. Göteborg: Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet. Kyrkostyrelsens skrivelse 2016:6 Gemensamt ansvar – fastigheter, kyrkor och utjämningssystem. Riksantikvarieämbetet (1999) Uppdrag att i samverkan med Svenska kyrkan ta fram ett underlag för hur samrådsgrupper för frågor som rör de kyrkliga kulturvärdena skall vara sammansatta och vilka uppgifter de bör ha. Riksantikvarieämbetet (2008) Kyrkoantikvarisk ersättning 2002–2008 – effekter för vården och bevarandet av det kyrkliga kulturarvet. Redovisning av regeringsuppdrag. Riksantikvarieämbetet (2008–2018) Yttranden över den kyrkoantikvariska ersättningens fördelning i landet. Riksantikvarieämbetet (2013) Kyrkoantikvarisk ersättning 2002–2013 – effekter för vården och bevarandet av det kyrkliga kulturarvet. Riksantikvarieämbetet (2014) Vägledning för tillämpning av Kulturminneslagen. Kyrkliga kulturminnen (4 kap. 1–18 §§). Riksantikvarieämbetet (2015) Översyn av regelverket om de kyrkliga kulturminnena. Redovisning av Ku2013/1343/KA. Riksantikvarieämbetet (2018) Värdet av ett kyrkligt kulturarv. Kyrkoantikvarisk ersättning 2002–2018 – redovisning av regeringsuppdrag KU2017/00942/KL. Bilaga 1. Länsstyrelsernas redovisning av regeringsuppdrag Fi2017/00989/SFÖ. Riksantikvarieämbetet (2018) Länsstyrelsernas yttranden över kyrkoantikvarisk ersättning. 
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