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Förord

År 2017 hände det mycket när det 
gäller kulturarvsfrågorna och 
Riksantikvarieämbetet. Kultur-
arvsområdet tydliggjordes som 
ett eget politikområde och Riks-
antikvarieämbetet fick nya upp-
gifter. Ett omfattande, långsik-

tigt utvecklings- och uppbyggnadsarbete pågår och 
har präglat år 2018. Vi har levererat många  konkreta 
resultat under året, samtidigt som dialogen med oli-
ka aktörer om hur vi tillsammans kan driva utveck-
ling, bevarande och användning av kulturarvet har 
fortsatt.

Den nytta Riksantikvarieämbetet gör bygger på 
att vi utnyttjar hela vår bredd. Mycket av det vi gör 
ligger våra målgrupper mycket nära. Kulturarvs-
centrum har genom praktiknära samarbeten gett 
stöd till många museer, bland annat länsmuseer, och 
andra förvaltare av kulturarv. Kulturarvsinkubatorn 
har gjort sin första utlysning. Nätverket för dem 
som tillsammans ska skydda samlingar från skade-
djursangrepp har växt sig starkare. Möjligheten att 
nå bibliotekets e-resurser har ökat. Myndighetens 
utvärderingsrapporter når allt fler och vi känner ett 
stort gensvar. Det har genomförts 663 evenemang 
inom ramen för Europaåret för kulturarv.

Men året har också präglats av att vi nu framgångs-
rikt avslutar en av de största utvecklings insatserna 
som gjorts på kulturmiljöområdet. Det handlar om 
ett femårigt utvecklingsarbete där vi tillsammans 
med länsstyrelserna, museer och arkeologi företag 
skapat en ny digital arkeologisk process i Sverige, 
vilket skapar nytta inte minst för samhällsbyggna-
dens aktörer. 

Den nya processen har gjort det möjligt för läns-
styrelserna att ta sitt fulla ansvar i den arkeologiska 
processen. Den anhopning av oavslutade ärenden 
som funnits vid Riksantikvarieämbetet i många år 
har betats av. 120 000 informationsposter har rättats. 
Ett nytt kulturmiljöregister och handläggarstöd har 
skapats liksom ett länge efterlängtat undersöknings-
register. Det är för tidigt att mäta effekterna av arbe-
tet, men det står klart att en omfattande och kom-
plex process digitaliserats inom tidsplan och budget.

Samverkan med andra fortsätter och nya sats-
ningar behövs. Under 2018 har Digisams  sekretariat 
byggts upp i nära dialog med de samverkande myn-
digheterna och institutionerna. Bilden av en kraft-
full samverkansplattform blir tydligare. Under året 
har ett gemensamt juridiskt råd bildats.

Under året har ett nytt program startats, TVÄRS, 
för att öka det tvärsektoriella arbetet för att nå kul-
turmiljömålen. Grunden i detta arbete är det upp-
drag tio myndigheter fått att skapa strategiska pla-
ner för arbetet med kulturmiljömålen. TVÄRS 
handlar om utveckling av arbetssätt och metoder 
för att hantera alla de frågor kring kulturmiljö som 
inte låter sig delas upp i sektorer.

Vi jobbar vidare i hela vår nya bredd. Jag är stolt 
över att vi parallellt med denna breda utveckling 
lyckats kraftsamla konsekvent under fem år för att, 
i samverkan med många andra, på ett avgörande sätt 
förbättra hanteringen av fornminnesinformation.



4

Riksantikvarieämbetets årsredovisning 2018 

Förkortningar

ASK Allmänt handläggarstöd kulturmiljö

ATA Antikvarisk-topografiska arkivet

BeBR Bebyggelseregistret

BRHC Baltic Region Heritage Committee

CBM Centrum för biologisk mångfald

CDCPP Steering Committee for Culture, Heritage and Landscape

CEN European Committee for Standardization

DAP Digital Arkeologisk Process

DCHE Digital Cultural Heritage and Europeana

E-RIHS European Research Infrastructure for Heritage Science

FMIS Fornminnesinformationssystem

FoU Forskning och utveckling

IMI Informationssystemet för den inre marknaden

IPERION CH Integrated Platform for the European Research Infrastructure ON Cultural Heritage

IPM Integrerad förebyggande skadedjurskontroll

JPI Joint Programming Initiatives

KMB Kulturmiljöbild

KMF Kulturmiljöförordning (1988:1188)

KML Kulturmiljölag (1988:950)

KMR Kulturmiljöregistret

KMV Kulturmiljövård, t.ex. använt i KMV-anslaget

MB Miljöbalk (1998:808)

NKI Nöjd Kund Index

OMC Open Method of Coordination

PBL Plan- och bygglag (2010:900)

RTI En fotografisk metod som lämpar sig väl för tydning och läsning av otydliga 

 ristningar och runinskrifter.

RUS Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet

RVR Restvärdesräddning 

SGU Sveriges geologiska undersökning 

SIS Swedish Standards Institute

SLU Sveriges lantbruksuniversitet

SMHA Sveriges militärhistoriska arv, ett nätverk för museer och besöksmål med 

 militär inriktning över hela landet.

SMHI Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

SMT  Svensk Museitjänst
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Ordlista

App Applikation, program i mobiltelefon, surfplatta eller dator för digitala tjänster

CC BY Licens som innebär att du, som upphovsman, tillåter andra att använda, 

 sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på ditt verk, även i kommersiella   

 sammanhang. Upphovsman ska alltid anges.

Digisam Samverkansplattform för digitalisering av kulturarvet.

DiVA Digitala vetenskapliga arkivet, en publicerings- och arkiveringsplattform för 

 forskningspublikationer och studentuppsatser. Drivs i form av ett konsortium 

 där Riksantikvarieämbetet är medlem.

Europeana Europeisk kulturdatabas.

Flickr Commons Social webbsida för bl.a. presentation av bilder.

Fornsök Riksantikvarieämbetets, Statens maritima museers och Sjöfartsverkets 

 databaser med fornlämningar och humanosteologisk analys/bestämning 

 av benmaterial från människa.

FoU-Katalog Riksantikvarieämbetets digitala katalog och sökfunktion för FoU-projekt.

Kringla Riksantikvarieämbetets samsöksfunktion för kulturmiljöinformation.

K-podd Riksantikvarieämbetets digitala radioprogram.

K-samsök Teknisk plattform för att samla, tillgängliggöra och länka ihop 

 kulturarvsinformation från museer och andra minnesinstitutioner.

Platser Riksantikvarieämbetets webbverktyg för att allmänheten ska kunna 

 presentera en plats med historia i text, bild och med film.

Podd Poddsändning eller poddradio, en metod för att publicera ljudfiler via Internet.

Reenactment Ibland ”historical reenactment”. Ett sätt att förmedla historia, där deltagarna

 försöker återskapa en bestämd tidsperiod eller historisk händelse.

Samla Riksantikvarieämbetets digitala, öppna arkiv.



6

Riksantikvarieämbetets årsredovisning 2018 

Innehåll 

Om årsredovisningen ...................................................7

Resultatredovisning

Kulturarv och samhälle ..................................................11

 Detta görs inom Kulturarv och samhälle ...................12

 Sammanfattning och måluppfyllelse ..........................12

 Regional och europeisk samverkan ..............................12

 Kulturmiljöintegrering ...........................................................14

 Kulturmiljöförvaltning ............................................................ 17

 Museifrågor – dialog och stöd .........................................18

 Svensk Museitjänst (SMT) ....................................................20

 Besöksmål ....................................................................................20

 Evenemang .................................................................................22

 Utformning av arbete och organisation .................... 23

Regler och bidrag ............................................................25

 Detta görs inom Regler och bidrag ............................. 25

 Sammanfattning och måluppfyllelse ......................... 25

 Lagtillämpning – stöd och beslut .................................26

 Överinseende.............................................................................30

 Finansiellt stöd till ideellt kulturmiljöarbete ............30

 Kulturmiljövårdsanslaget .....................................................31

 Kulturarvs-IT .................................................................................37

Information och kunskap ............................................40

 Detta görs inom Information och kunskap ............ 40

 Sammanfattning och måluppfyllelse ..........................41

 Forskning och utveckling ....................................................41

 Runforskning ............................................................................. 44

 Uppdragsarkeologi ................................................................ 44

 Utvärderingsstöd i kulturmiljöarbetet ........................45

 Digisam ......................................................................................... 46

 Informationsförsörjning ....................................................... 47

Kulturarvscentrum ..........................................................53

 Detta görs inom Kulturarvscentrum ............................ 53

 Sammanfattning och måluppfyllelse ......................... 53

 Kulturvårdsutveckling ...........................................................54

 Utställningsteknik .................................................................... 55

 Digital förmedling ...................................................................56

 Kulturarvsinkubator ................................................................56

Övrig redovisning ...........................................................57

 Kommunikation ........................................................................ 57

 Miljöledning ................................................................................ 57

 Arbetsrättsliga villkor vid upphandling ......................59

 Kompetensförsörjning .........................................................59

 Lokalkostnader ...........................................................................61

 Redovisning av avgiftsbelagd verksamhet ..............62

 Särskilda uppdrag....................................................................62

Finansiell redovisning

Sammanställning över väsentliga uppgifter ............... 64

Resultaträkning ..............................................................................65

Balansräkning ................................................................................. 66

Ansvarsförbindelser ..................................................................... 67

Anslagsredovisning .................................................................... 68

Redovisning av beställningsbemyndiganden

i årsredovisningen ....................................................................... 68

Villkor för anslag ............................................................................ 69

Tilläggsupplysningar och noter ...........................................70



7

Riksantikvarieämbetets årsredovisning 2018 

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet som leder och stödjer arbetet 
med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vårt uppdrag är i korthet att:

• se till att kulturarvet tas tillvara i samhällsutvecklingen,

• följa, analysera och utveckla musei- och kulturarvsarbetet,

• se till att styrmedlen och arbetssätten fungerar väl, och

• se till att det finns användbar information och kunskap om kulturarvet och 
kulturarvsarbetet.

Vi ska integrera funktionshindersfrågor samt jämställdhets-, mångfalds-, 
barn- och ungdomsperspektiv i vår verksamhet. Vi ska verka för internationellt 
och interkulturellt utbyte och samarbete. Vi ska bidra till att generationsmålet 
för miljöarbetet och miljökvalitetsmålen nås.

Som en följd av propositionen Kulturarvspolitik 
(prop. 2016/17:116) har Riksantikvarieämbetets upp-
drag vidgats och myndigheten har fått flera omfat-
tande regeringsuppdrag. Under 2018 har vi fört en 
bred dialog med museer och andra organisationer i 
kulturarvsarbetet. Vi har utvecklat och effektiviserat 
vår verksamhet samtidigt som vi skapat ny verksam-
het utifrån det nya uppdraget. Vi har expanderat och 
välkomnat många nya medarbetare i verksamheten.

Verksamhetsområden är den indelning som myn-
digheten valt som bas för redovisning av verksamhe-
ten och de ska bestå under en längre tid. Avsnitten i 
årsredovisningen följer denna indelning. Verksam-
hetsområdena samlar de olika uppgifter, ansvar och 
styrmedel som ges av förordningen med instruktion 
och regleringsbrevet för myndigheten samt av  olika 
författningar. Verksamhetsområdena är Kulturarv 
och samhälle, Regler och bidrag, Information och kun-
skap och Kulturarvscentrum. Varje verksamhetsom-

Om årsredovisningen

råde inleds med en beskrivning av verksamheten i 
området och en sammanfattning av bedömd mål-
uppfyllelse.

Redovisning av prestationer

Prestationer kvantifieras och redovisas i tabellform 
där det är relevant och där prestationerna kan föl-
jas över tid. I de flesta fall är det dock mer motive-
rat att beskriva dem i löptext.

Inga större förändringar har gjorts gällande vilken 
verksamhet som redovisas i vilket verksamhetsom-
råde och som påverkar redovisningen av kostnader 
för prestationer. I verksamhetsområdet Information 
och kunskap har Tabell 20, Användning av arkiv- och 
bibliotekssamlingar, förändrats för att bättre  svara 
mot verksamheten. Förändringen påverkar inte för-
delningen av kostnader för prestationer.

För beräkning av kostnaderna för respektive pre-
station har personår använts som fördelningsnyckel. 
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Antal personår per prestation utgår från redovisad 
tid. För beräkning av lokalkostnad per prestation 
har kostnaden fördelats utifrån faktiskt nyttjad yta i 
de fall det inte finns speciella lokaler som kan kopp-
las direkt till en viss verksamhet. Kostnader för led-
ning och administration har fördelats på samtliga 
prestationer.

För 2018 redovisas en könsuppdelad statistik 
för fyra prestationer. Undantaget är uppgifter om 
kön när det gäller lönebidragsanställda, eftersom 
det är  personuppgifter som myndigheten inte har 
rätt att behandla. Redovisningen av könsuppdelad 
 statistik kommer att utvecklas successivt utifrån det 
stöd som myndigheterna får av Ekonomistyrnings-
verket.

Uppdrag som redovisats till regeringen under året 
listas i tabell sist i resultatredovisningen. Som regel 
beskrivs dessa uppdrag då inte i årsredovisningen. 
Undantag görs dock om uppdraget är mer omfat-
tande eller av andra skäl haft stor inverkan på verk-
samheten.

Kvalitativa aspekter

De kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat 
redovisas på flera sätt. Här används Kulturdeparte-
mentets promemoria om kvalitet (Ku2013/969/2013). 
Belägg för resultaten fås genom Nöjd-Kund-Index 

(NKI) eller andra mätningar och uppföljningar samt 
utmärkelser eller liknande. 2017 deltog myndigheten 
i Kantar SIFO:s undersökning av Anseendeindex i 
vilken Riksantikvarieämbetet fick en delad andra-
plats bland deltagande myndigheter. Undersökning 
av NKI och Anseendeindex har inte gjorts för 2018 
men myndigheten undersöker målgruppers uppfatt-
ningar på fler sätt. Till exempel utvärderas många av 
myndighetens externa evenemang genom enkäter, 
exempelvis avseende upplevd nytta av  arrangemang. 
Mer arbete har under året skett i dialog med mål-
grupperna och resultaten har kommunicerats med 
berörda aktörer, vilket ger underlag för en kontinuer- 
lig kvalitetsutveckling. Processer och strukturer till 
grund för kvalitet redovisas för flera verksamheter. 
Det görs löpande i texten.

Intäkter och kostnader per verksamhetsområde

År 2016 infördes verksamhetsområden istället för 
insatsområden som användes t.o.m. 2015. 2017 års 
verksamhet redovisades enligt de förändrade verk-
samhetsområden som beslutades till följd av det nya 
uppdrag som gavs i en ny förordning med instruk-
tion för myndigheten den 1 juni 2017. Jämförelser 
över tid av intäkter och kostnader per verksamhets-
område kunde inte göras mellan 2017 och 2016 men 
kan göras mellan 2018 och 2017.
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Avvikelser mellan ovanstående sammanställning och resultat-
räkningen i årsredovisningens finansiella del förklaras av intern kost-
nadsfördelning mellan anslagsfinansierad och avgiftsfinansierade 
verksamheter. Delar av verksamheten har full kostnadstäckning 
som ekonomiskt mål och ska bära delar av gemensam ledning och 
administation. Totala summeringsbelopp för respektive år motsvarar 
årets kapitalförändring. Anslag och kostnader kopplade till transfere-
ringar återfinns inte i ovanstående uppställning.

Inför 2017 gjordes en omfördelning av verksamheten i verksamhets-
områden och ett nytt verksamhetsområde tillkom. Detta påverkar 
möjligheten till jämförelse mellan åren. Fördelningen av intäkter 
och kostnader avseende 2017 har till årets redovisning korrigerats 
vilket påverkat utfallet för verksamhetsområde Regler och bidrag 
samt Information och kunskap.

Tabell 1. Redovisning av intäkter och kostnader per verksamhetsområde, belopp i tkr 

 2018 2017 2016

 Övriga Övriga  Övriga

Verksamhetsområde  Anslag intäkter Kostnader Summa Anslag intäkter Kostnader Summa  Anslag intäkter Kostnader Summa

Kulturarv och samhälle, exkl. 

  SMT och butiksförsäljning 74 028 6 554 -80 582 0 65 376 7 006 -72 382 0 55 471 3 047 -58 517 0

Regler och bidrag, exkl. 

  statliga utställningsgarantier 39 515 389 -39 904 0 39 967 380 -40 348 0 23 081 274 -23 355 0

Information och kunskap 109 278 5 665 -119 568 -4 625 104 981 4 157 -110 346 -1 208 137 001 8 911 -146 405 -493

Kulturarvscentrum 35 357 2 392 -37 750 0 25 674 332 -26 006 0 - - - -

Avgiftsbelagda verksamheter            

Svensk Museitjänst 0 28 010 -25 131 2 880 0 26 460 -23 451 3 009 0 25 902 -22 103 3 800

Butiksförsäljning besöksmål 0 1 896 -1 696 199 0 1 551 -1 115 436 0 1 250 -903 347

Offentligrättslig verksamhet 

Statliga utställningsgarantier 0 1 030 -952 78 - - - - - - - -

Summa 258 178 45 937 -305 583 -1 469 235 998 39 887 -273 648 2 237 215 553 39 384 -251 283 3 654



Resultatredovisning
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Detta görs inom Kulturarv och samhälle
Måluppfyllelsen av de nationella kulturmiljömålen 
och målen för kulturpolitiken är beroende av många 
aktörers insatser. Inom verksamhetsområdet Kultur-
arv och samhälle samarbetar och samverkar vi med 
offentliga, privata och ideella aktörer för att  stödja 
och utveckla kulturarvsarbetet och ge dem förut-
sättningar att bevara, använda och utveckla kultur-
arvet genom sin verksamhet.

Området innefattar samverkan med andra natio-
nella myndigheter, länsstyrelser, museer och regi-
oner samt medverkan i EU-samarbeten, Europa-
rådet och Östersjösamarbetet.  Arbete bedrivs för att 
 i nte grera kulturmiljöperspektivet i andras verksam-
heter inom relevanta samhälls områden, bl. a. vid 
planeringen av  bebyggelse och infra struktur, i det 
regionala tillväxtarbetet, i landskaps- och stadsut-
veckling, vid förvaltning och riskhantering av kul-
turarv samt vid främjande av kulturella och krea-
tiva näringar.

Kulturarv och samhälle

Samarbete och utveckling av kunskap för förvalt-
ning av kulturarv bedrivs utifrån prioriterade behov 
inom bebyggelse, landskap, föremålssamlingar och 
annat kulturhistoriskt material. Myndigheten driver 
flera nationella nätverk och medverkar i nordiska, 
europeiska och internationella sammanhang. Ar-
betsmetoder, standarder, råd och stöd tas fram och 
förmedlas i samarbete med museer, länsstyrelser 
och myndigheter. Med det nya utökade uppdraget 
ska arbetet gentemot museer utvecklas ytterligare, 

40,9

107,4

119,6

37,8

� Kulturarv och samhälle

� Regler och bidrag

� Information och kunskap

� Kulturarvscentrum

Diagram 1. Verksamhetsområdets andel av det totala kostnadsutfallet

Mål
Genomslaget för kulturarvet har ökat inom andra 

samhällsområden, tillgängligheten till det har ökat 

och förvaltningen har utvecklats genom tydliga 

uppdrag och roller, samordning och relevant stöd.
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med särskilt fokus på utställningsgestaltning och 
kulturarvspedagogik.

I verksamhetsområdet ingår även Svensk Musei-
tjänst som tillhandahåller klimat- och säkerhetsan-
passade lokaler för föremålsförvaring åt  museer, den 
publika verksamheten vid besöksmålen Glimminge-
hus och Gamla Uppsala museum samt  externa eve-
nemang som Kulturarvsdagen och Arkeologidagen.

Sammanfattning och måluppfyllelse
Riksantikvarieämbetet har i den samverkan som 
skett med myndigheter och andra aktörer lyft fram 
kulturarvets betydelse och kulturmiljöarbetets po-
tential i arbetet för en hållbar samhällsutveckling. 
Genom yttranden, samråd, dialog, vägledningar 
och metodstöd har myndigheten verkat för ökad 
förståelse för kulturmiljöns betydelse, vilket i sin 
tur antas ha stärkt förutsättningarna att uppnå må-
len för det statliga kulturmiljöarbetet. Inom ramen 
för de prioriterade miljömålen God bebyggd miljö, 
 Levande skogar och Levande sjöar och vattendrag har 
ett antal viktiga insatser gjorts för att stärka länssty-
relsernas arbete med kulturmiljön inom olika miljö-
målsåtgärder. Med genomförda insatser i program-
met TVÄRS har grunden lagts för ett utvecklat 
tvärsektoriellt kulturmiljöarbete.

Det finns fortsatt ett ökat internationellt  intresse 
för utvecklingen av kulturarvsarbetet i Sverige. 
Detta har märkts bl. a. i arbetet med Europaåret 
för kulturarv.

Vid årets höstmöte, med temat Kulturarv i en för-
änderlig värld – när rörelse är det konstanta, samlades 
drygt 300 personer från bl.a. myndigheter, museer 
och näringsliv för att ta del av föreläsningar och dis-
kutera aktuella kulturarvsfrågor.

En dialog med museer och andra kulturarvs-
aktörer har genererat ett stort engagemang och bi-
dragit till utvecklingen inom prioriterade områden 
och myndighetens nya uppdrag.

Vid besöksmålen Glimmingehus och  Gamla 
Uppsala museum har pedagogiska metoder och 
program utbud utvecklats och verksamheten har 
nått många besökare, framför allt barn och unga. 
Genom anpassade visningar och användning av ny 
teknik har tillgängligheten till kulturarvet ökat.

Vid Svensk Museitjänst har tjänster vidareutveck-
lats och säkerhet och service för hyresgästerna för-
bättrats. Det är fortsatt hög efterfrågan på verk-
samheten.

Riksantikvarieämbetets publikationer och konfe-
renser inom området kulturmiljöförvaltning samt ar-
bete med standarder och metodstöd möter fortsatt 
stort intresse. Implementeringen av gemensamma 
standarder och tillgång till aktuella kunskapsunder-
lag bedöms ha utvecklat förutsättningarna för berörda 
aktörer att bevara, använda och utveckla kulturarvet.

Sammantaget bedöms aktiviteterna och samver-
kan ha bidragit till att synliggöra kulturarvet inom 
andra samhällsområden och till att tillgänglighe-
ten till kulturarvet har fortsatt att öka. Även för-
valtningen av kulturarvet har utvecklats i och med 
att förutsättningarna för att bevara, använda och 
utveckla kulturarvet har stärkts.

Regional och europeisk samverkan
Strategisk samverkan för att utveckla kulturarvs-
arbetet bedrivs med länsstyrelserna och med repre-
sentanter för ett urval av regioner. Myndigheten ver-
kar även internationellt genom uppdrag, nätverk och 
samarbeten för att kulturarvet ska tillvaratas i sam-
hällsutvecklingen.
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Regional utvecklingssamverkan

Utvecklingssamverkan med landstingen/regioner-
na och länsstyrelsen i tre län har fortsatt. Det över-
gripande syftet är dels att visa att politiskt ansvars-
tagande för kulturmiljö kan fungera som inspiration 
för hela landet, dels att få kännedom om regionala 
villkor inför samtalen i samverkansrådet och andra 
möten som Statens kulturråd arrangerar.

Östersjösamarbetet, Europarådet, 
EU-samarbeten och nordiskt samarbete

Myndigheten har representerat Sverige i EU:s ar-
betsgrupp Open Method of Coordination (OMC) 
on skills, training and knowledge transfer: traditio-
nal and emerging heritage professions. Arbetet av-
slutades och presenterades vid det europeiska kul-
turarvsårets slutkonferens i Wien.

Under det svenska ordförandeskapet i Baltic Re-
gion Heritage Committee (BRHC), 1 juli 2016 till 
30 juni 2018, har en rad förbättringar skett inom de 
områden som Sverige avi serade inför ordförande-
skapet. Dessa områden är kommunikation, forsk-
ning och administration. När organisationen 2018 
fyllde 20 år markerades det med seminarier, studie-
besök och middag i samband med ordinarie möte 
i Stockholm.

I Europarådssamarbetet har Sverige represente-
rats av Riksantikvarieämbetet i Steering  Committee 
for Culture, Cultural Heritage and Landscape 
(CDCPP) vid det årliga mötet i juni 2018. Arbe-
tet har under året särskilt fokuserat på att genom-
föra en plan utifrån Farokonventionen. Planen är 
att göra Europarådets europeiska kulturarvsstra-
tegi tillgängligare i syfte att öka samarbetet med 
och finansiering från EU samt att sprida kunskap 
om den nya konventionen Council of Europe Con-

vention on  Offences relating to Cultural  Property 
 (Nicosia 2017) som Sverige deltagit aktivt i att ta 
fram.

Riksantikvarieämbetet har främjat kunskapen om 
och spridningen av Europarådets  kulturarvsstrategi 
till berörda aktörer. Information om den har publi-
cerats på myndighetens hemsida och i övrigt har 
myndigheten arbetat genom samordningsuppdra-
get Europaåret för kulturarv. Där deltog projekt som 
ligger i linje med strategin. Bland dessa märks sär-
skilt det tvärsektoriella erfarenhetsutbyte och sam-
arbete som sker mellan de regionala organen, t. ex. 
Kultarv 2018 (Region Gävleborg), Kulturarvsår 2019 
(Region Norrbotten) och Europaåret i Region Skåne.

Europaåret för kulturarv 2018

Europaåret för kulturarv har genomförts nationellt 
och på EU-nivå. För att koordinera året har tre obli-
gatoriska möten i nätverket med medlemsländernas 
samordnare och 35 paraplyorganisationer ägt rum, 
under ledning av EU-kommissionen. Därutöver har 
Riksantikvarieämbetet deltagit i fem  internationella 
seminarier och konferenser arrangerade av  European 
Year of Cultural Heritage/EU-kommissionen. Myn-
digheten har också presenterat framgångsrika svens-
ka Europaåretprojekt för Europaparlamentet. Ett 
direkt resultat av arbetet i nätverket är att kulturarv 
permanentas som ett nytt prioriteringsområde för 
ramprogrammet Kreativa Europa – Kultur.

I hela Europa har över 10 000 deltagande  projekt 
och evenemang fått Europaårets logotyp,  varav 
663 i Sverige. Information om deltagande evene-
mang och projekt har kontinuerligt publicerats på 
Riks antikvarieämbetets hemsida och EU-kom-
missionens kampanjsajt samt via Facebook och 
Twitter. Myndighetens anslag riktat till ideella 
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 organisationers kulturarvsarbete har varit öppet för 
projektansökan inom ramen för Europaåret. Myn-
digheten har besökt och informerat i regioner, hos 
myndigheter och i civilsamhällets organisationer 
nationellt och regionalt. Samarbeten har upprättats 
bl. a. med EU-representationen i Sverige, Myndig-
heten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och 
Universitets- och högskolerådet. En av årets höjd-
punkter var Kulturarvsdagen som ökade markant i 
antalet arrangemang (se avsnitt Evenemang).

Agenda 2030

Riksantikvarieämbetets bidrag till genomförandet 
av Agenda 2030 har tidigare sammanfattats i tre 
övergripande punkter: 

• att kulturarvsarbetet bidrar till social samman-
hållning och utvecklingen av ett öppet och  
inkluderande samhälle, 

• att myndigheten verkar för hållbar förvaltning 
av natur- och kulturmiljöer genom samverkan 
med miljömålsansvariga myndigheter, och 

• att myndighetens arkiv, bibliotek,  register och 
databaser är fritt tillgängliga och tillhanda-
håller information som erbjuder underlag för 
hållbar samhällsplanering, forskning samt  
möjliggör livslångt lärande. 

Myndighetens arbete bedöms bidra nationellt mest 
avseende mål 4.5, 4.a, 10.2, 11.4 samt 16.10. Främst av-
ser dessa de sociala och ekonomiska  dimensionerna 
av hållbarhet även om mål 11 inkluderar samtliga di-
mensioner. Möjligheten att nationellt bidra till livs-
långt lärande (mål 4) har stärkts genom uppdra-
get att främja samverkan mellan skolväsendet och 
kulturarvsinstitutioner i alla delar av landet. Inter-
nationellt bidrar myndigheten främst till mål 11.4 

och i viss mån till mål 4 och mål 16, huvudsakligen 

 genom samordningsuppdraget Europaåret för kultur-
arv samt den övergripande inriktning som myndig-
hetens internationella dialog har kring kulturarvs-
arbetets betydelse för ett öppet och  inkluderande 
samhälle. I viss mån bidrar myndighetens arbete 
nationellt till de miljömässiga aspekterna av håll-
barhet i mål 6, 13, 14 och 15 samt till de  ekonomiska 
aspekterna av mål 8, 11 och 12.

Kulturmiljöintegrering
För att de nationella målen för det statliga kultur-
miljöarbetet ska kunna nås behöver många aktörer 
inom olika samhällsområden bidra. Det sker till stor 
del inom miljömålssystemet med myndigheter som 
berörs av kulturmiljömålen.  Riksantikvarieämbetet 
prioriterar sedan 2017 särskilt miljökvalitetsmålen 
God bebyggd miljö, Levande skogar och Levande  sjöar 
och vattendrag.

Miljökvalitetsmålen och generationsmålet

Riksantikvarien är en av de sjutton myndighets-
cheferna i Miljömålsrådet. Myndigheten medverkar 
i rådets gemensamma åtgärder, dels med egna insat-
ser och dels genom att delta i ett urval av de  övriga 
rådsmyndigheternas åtgärder. De  färdigställda 
 åtgärder som Riksantikvarieämbetet ansvarat för 
redovisas  löpande i årsredovisningen.

Remisser, samråd och samverkan med  
andra statliga myndigheter

En stor andel av de remisser som inkommer till 
Riksantikvarieämbetet bör i första hand hanteras 
av länsstyrelserna, exempelvis samråd kring natur-
reservat. Sedan flera år yttrar sig Riksantikvarie-
ämbetet inte i denna typ av ärenden. För att effek-
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tivisera arbetet har nu rutinerna ändrats så att en-
bart de remisser som handläggs blir registrerade. 
Detta har medfört att antalet remisser och samråd 
från departement, nationella myndigheter, länssty-
relser och andra aktörer totalt sett minskat under 
2018 jämfört med tidigare år. En ärendegrupp som 
ökat under 2018 är yttranden till domstolar i sam-
band med rättsprocesser. En ökning kan även ses 
när det gäller tillståndsärenden kopplade till lagen 
om kontinentalsockeln.

Tre seminarier om kulturmiljöarbete kopplat till 
miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö har genom-
förts tillsammans med RUS (Regional Utveck-
ling och Samverkan i miljömålssystemet) och 
 Boverket. Syftet med seminarieserien är att sti-
mulera och utveckla länsstyrelsernas arbete med 
miljö målsuppföljning och samtidigt knyta an till 
på gående arbete inom kulturmiljöområdet.  Vidare 
har myndigheten deltagit i Boverkets miljömåls-
åtgärd rörande samverkan i samhällsplaneringen.

Under året har ett samverkansprojekt etablerats 
mellan Boverket, länsstyrelserna, Sveriges kommu-
ner och landsting och Riksantikvarieämbetet för att 
utforma en webbaserad PBL-utbildning riktad mot 
kommunala plan- och bygghandläggare. Projekt-
ägare är Boverket och det genomförs inom ramen 
för regeringsuppdraget PBL Kompetens.

Myndigheten har också samarbetat med Statens 
konstråd i dess uppdrag att utreda behovet av kun-
skapshöjande åtgärder inom tillsyn och förvalt-
ning av byggnadsanknuten offentlig konst. Förutom 
med ett kulturarvsperspektiv i uppdraget har Riks - 
antikvarieämbetet bidragit med tillsynskompetens 
och i juridiska frågeställningar.

I april anordnade Skogsstyrelsen tillsammans 
med Riksantikvarieämbetet ett fältseminarium 
i Hallands län för att diskutera bedömningen av 
skador på fornlämningar och övriga kulturhisto-
riska lämningar. Syftet med seminariet, som  vände 
sig till handläggare vid Skogsstyrelsen och vid läns-
styrelsernas kulturmiljöfunktioner, var att ensa be-
dömningarna som ligger till grund för Skogssty-
relsens årliga hänsynsuppföljning av skogsbruket.

Riksantikvarieämbetet har deltagit i Havs- och 
vattenmyndighetens regeringsuppdrag att  revidera 
den nationella strategin för skydd av natur- och kul-
turmiljöer vid vatten, samt att ta fram havsplaner 
och en plan för omprövningen av vattenkraft.  Detta 
har medfört att kulturmiljöfrågorna blivit tydligare 
i Havs- och vattenmyndighetens verksamhet.

Inom ramen för miljömålsåtgärden Stärk förut-
sättningarna hantera målkonflikter och att beakta kul-
turmiljöer i planering och prövning av vattenvårds-
åtgärder har Riksantikvarieämbetet tagit fram en 
metod för att bedöma kulturmiljöers känslighet i 
samband med vattenvårdsåtgärder som innebär  
fysiska miljöanpassningar vid sjöar och vattendrag. 
Ambitionen är att metoden ska vara ett stöd i läns-
styrelsernas arbete med att ta fram underlag för 
avvägningar mellan kulturmiljö-, vattenvårds- och 
energiintressen.

Riksantikvarieämbetet har under åren 2016–2018 
deltagit i ett myndighetsgemensamt regerings-
uppdrag om att stödja länsstyrelsernas arbete med 
handlingsplaner för Grön infrastruktur. Uppdraget 
avrapporterades i oktober av Naturvårdsverket som 
också ledde en slutkonferens i november där Riks-
antikvarieämbetet var medarrangör.
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Riksantikvarieämbetet har sedan 2015 i samver-
kan med bl. a. Statens jordbruksverk, Institutet för 
språk och folkminnen och Sametinget haft i upp-
drag att främja ett levande och dynamiskt kultur-
arv kopplat till mat- och livsmedelsframställning. 
Under året har arbetet bedrivits i nära samverkan 
med de utpekade aktörerna. Samverkan inom upp-
draget fungerar väl.

Inom ramen för arbetet med det kyrkliga kul-
turarvet arrangerades Centrala samrådsgruppens 
kulturarvskonferens i Visby den 15–17 maj. I Cen-
trala samrådsgruppen ingår  Riksantikvarieämbetet 
och Svenska kyrkan. Temat för konferensen var Det 
kyrkliga kulturarvet som resurs för samhället och 120 
personer deltog.

Ett program för tvärsektoriellt  kulturmiljöarbete 
i staten, TVÄRS, har etablerats och ska pågå till 
och med 2021. En av programmets huvuduppgifter 
är att stödja de tio myndigheter som fått i uppdrag 
att utarbeta vägledande strategier för kulturmiljö i 
sin verksamhet. Riksantikvarieämbetet har gjort en 
kartläggning av myndigheternas olika behov och 
önskemål av stöd. Sju myndighetsspecifika work-
shoppar har genomförts, med Fortifikationsverket, 
Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, 
Skogsstyrelsen, Statens jordbruksverk, Sveriges 
geologiska undersökning, SGU, och Trafikverket, 
för att öka myndigheternas förmåga att översätta 
de nationella kulturmiljömålen till det egna verk-
samhetsområdet. Två nätverksträffar har genom-
förts för att möta efterfrågan på ett samordnat och 
generellt stöd i arbetet med strategierna samt främ-
ja dialog och erfarenhetsutbyte kring gemensamma 
teman. Nio av tio myndigheter har deltagit vid nät-
verksträffarna och mötena har enligt utvärderingen 
varit mycket uppskattade.

Samverkan med Statens kulturråd

Riksantikvarieämbetet deltar i Kulturrådets sam-
verkansråd kopplat till kultursamverkansmodellen. 
Myndigheten har deltagit vid den årliga samver-
kanskonferensen samt i beredningen av nya kul-
turplaner och beslut om fördelning av medel. Dess-
utom har Riksantikvarieämbetet bidragit till arbe-
tet med uppföljning och utvärdering av modellen.

Vägledningar och metodstöd

Riksantikvarieämbetet tar fram vägledningar för 
tillämpningen av kulturmiljölagen riktade till läns-
styrelsernas kulturmiljöfunktioner. Syftet är att  
skapa förutsättningar för en enhetlig och tydlig lag-
tillämpning.

Vägledningarna för uppdragsarkeologi har kom-
pletterats och med anledning av ett förändrat regel-
verk har en ny vägledning för metallsökare tagits 
fram.

Tabell 2. Ärenden och remisser inom Kulturmiljöintegrering

Antal ärenden och remisser 2018  2017 2016 

Ärenden 60  458 421 

Regeringsremisser 8  6 13 

Övriga ärenden och remisser 22  35 28 

Kostnad i tkr 1 741 1 688    2 553 

Antalet remisser och samråd från departement, nationella myndig-
heter, länsstyrelser och andra aktörer har minskat i förhållande till 
föregående år. Det beror i första hand på ändrade arbetsrutiner, vilka 
innebär att endast de ärenden som ska handläggas blir registrerade.
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Årets kulturmiljökommun

För att uppmärksamma det viktiga kulturmiljö-
arbete som bedrivs på kommunal nivå utsåg Riks-
antikvarieämbetet för andra gången årets kultur-
miljökommun. Av totalt sex nominerade kommu-
ner gick utmärkelsen till Värnamo, som sedan flera 
år målmedvetet arbetat med att lyfta fram kultur-
arvet och synliggöra kulturmiljöer. Utmärkelsen  
delades ut vid Riksantikvarieämbetets höstmöte i 
november och uppmärksammades medialt vilket 
förhoppningsvis kan inspirera fler kommuner att 
mer aktivt arbeta med kulturmiljön.

Kulturmiljöförvaltning
God förvaltning av kulturlandskap, kulturmiljöer 
och kulturföremål kräver kvalitetssäkrade plane-
ringsunderlag och program samt genomförande av 
vård, skötsel och underhåll. Förmedling av praktik-
nära råd och stöd samt kunskapsunderlag behöver 
kontinuerligt tas fram. Dessutom behövs metod-
stöd, standarder och rekommendationer. Dessa tas 
fram i samarbete med museer, länsstyrelser, andra 
myndigheter och organisationer. Resultaten sprids 
genom konferenser, utbildningar, rapporter, webb-
baserade handböcker, informationsblad och flera na-
tionella nätverk.

Riskhantering och klimatanpassningsarbete

Klimatförändringarna är en av vår tids största ut-
maningar. De påverkar och ger skador på kultur-
arvet, bl. a. genom bränder, översvämningar, jord-
skred och skadeinsekter. Myndigheten har fortsatt 
medverkat i nätverket Klimatanpassningsportalen, 
som är ett samarbete mellan 19 myndigheter och 
som drivs av Nationellt kunskapscentrum för kli-
matanpassning vid SMHI.

I samband med sommarens omfattande skogsbrän-
der, som hotade kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 
och museisamlingar, erbjöd Riksantikvarieämbetet 
stöd och information kring förebyggande åtgärder.

Myndigheten samarbetar med Sametinget, Läns-
styrelsen Jämtlands län och Bergs kommun om kli-
matanpassning och kulturmiljö med utgångspunkt i 
den samiska kulturmiljön Bartjan. Samarbetet är en 
del av EU-projektet Adapt Northern Heritage, som 
drivs av Historic Environment Scotland tillsam-
mans med bl. a. Norge och Island. Projektet pågår 
2017–2019 och syftar till att främja bättre förvalt-
ning av kulturminnen och kulturmiljöer i ett för-
änderligt klimat i norr genom stöd till lokala sam-
hällen.

I samarbete med Länsstyrelsen Jämtlands län, SMHI, 
Skogsstyrelsen, Sametinget och Naturvårds verket 
arrangerades konferensen  Klimat förändringarnas 

Tabell 3. Arrangemang och publikationer inom 

Kulturmiljöförvaltning och Samlingar och utställningar

Typ av aktivitet 2018 2017 2016

Antal genomförda arrangemang

(konferenser, seminarier, workshoppar etc.) 16 14 16

Antal utgivna publikationer

(handledningar, informationsskrifter,

rapporter etc.) 21 17 24

Kostnad i tkr 9 592 8 263 11 489

Totalt har deltagit vid 16 arrangemang 633 personer, varav uppskatt-
ningsvis 398 kvinnor (63 %) och 235 män (37 %). Fördelning efter kön 
har gjorts utifrån deltagarlistor, genom en bedömning av förnamn 
och kategorisering i två kön.

Enkätuppföljning har gjorts vid fem av arrangemangen, bl.a.  
genom ett nyttoindex. 78 procent av de svarande uppgav att  
arrangemanget var till stor eller mycket stor nytta för deras arbete. 

Observera att siffrorna från 2016 även inkluderar arrangemang och 
publikationer inom Kulturvårdsutveckling, vilka nu redovisas i tabell 
25 under verksamhetsområdet Kulturarvscentrum.
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påverkan på kulturlandskapet.  Konferensens fokus 
var kunskapsuppbyggnad, samverkan och breddad 
förståelse för sambandet mellan kulturlandskapet, 
klimatförändringar och  olika former av markan-
språk och markanvändning.

Aktiviteterna ingår i arbetet med miljömålet God 
bebyggd miljö.

Natur och kultur

Samarbetet med Naturvårdsverket har fortsatt uti-
från inriktningen i rapporten Förvaltning av natur- 
och kulturreservat. Tillsammans med Naturvårds-
verket och Centrum för biologisk mångfald (CBM) 
har en utbildningsserie för kompetensutveckling av 
handläggare på länsstyrelserna tagits fram vad gäl-
ler skötsel av kulturpräglad natur. Under 2018 har 
två utbildningar hållits, varav en på Gotland och en 
i Uppland, på temat skogsbete. Det är en betesform 
som idag till stora delar är försvunnen, men som fick 
en oväntad aktualitet i samband med sommarens 
torka då många djurhållare i Sverige var tvungna 
att hitta nya fodermarker för sina djur.

Ytterligare två rapporter har publicerats i en serie 
av sex i ett samarbete med Hantverkslaboratoriet 
vid Göteborgs universitet, Skötsel av historiska träd-
gårdar – Grusgångar och Skötsel av historiska trädgår-
dar – Lövbärande häckar.

Myndigheten har fortsatt att driva nätverket 
Svenska kulturlandskap tillsammans med Hant-
verkslaboratoriet. Målet är att traditionella skötsel-
metoder förblir levande, används och bidrar till att 
höga natur- och kulturvärden i kulturlandskapet 
bevaras och utvecklas. Nätverket växer ständigt och 
omfattar nu drygt 1 200 personer (1 000 år 2017).

Aktiviteterna bidrar till miljömålen Ett rikt od-
lingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv.

Kulturmiljövård

Den årliga konferensen Färgforum genomfördes i år 
i Malmö i samarbete med Malmö stad, Göteborgs 
universitet, Statens fastighetsverk, Hantverkslabo-
ratoriet och Svenska byggnadsvårdsföreningen. Där 
lyftes frågan hur branschens kulturvårdare kan bli 
bättre på att kommunicera kulturhistorisk färg för 
att skapa engagemang och förståelse för byggna-
ders historia. Konferensen lockade ca 100 deltagare.

Med utgångspunkt i miljömålet God bebyggd miljö 
och insatser för ett hållbart byggande arrangerade 
myndigheten tillsammans med Energimyndigheten 
och Uppsala universitet två konferenser på temat 
energieffektivisering i kulturhistoriska byggnader. 
Riksantikvarieämbetet var även medarrangör till 
Nationellt världsarvsmöte i Visby och ledde work-
shoppar om bl. a. energiplanering och klimatan-
passning, riskhantering och katastrofberedskap.

Myndigheten har genomfört förvaltningsinsatser 
på ett antal platser längs Visby ringmur.

Museifrågor – dialog och stöd

Dialog med museer

Dialogen med den svenska museisektorn har fort-
satt, med syftet att fördjupa kunskapen om vilka ut-
vecklingsinsatser och samarbeten som har potential 
att bidra till verksamhetsutveckling inom priorite-
rade områden. Syftet har också varit att tillgänglig-
göra och sprida tekniska och metodmässiga råd och 
stöd. Under året har myndigheten träffat de olika 
sammanslutningarna på museiområdet, t. ex. Sve-
riges museer, ArbetSam, Sveriges Hembygdsför-
bund, Centralmuseernas samarbetsråd och Fören-
ingen för pedagogisk utveckling i svenska museer 
(FUISM). Vid museernas vårmöte i Malmö fick 
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de drygt 480 deltagarna också en presentation av 
hur Riksantikvarieämbetet utvecklar sin verksam-
het. Under året har insatser gjorts för att förstärka 
den löpande kommunikationen och resultatförmed-
lingen till museerna, bl. a. med en ny struktur och 
mer målgruppsanpassat innehåll på webben och ett 
återkommande nyhetsbrev.

Samlingar och utställningar

Riksantikvarieämbetet arbetar med att stärka mu-
seernas förutsättningar för en mer ändamålsenlig, 
 effektiv och hållbar samlingsförvaltning och an-
vändning av samlingarna. Myndigheten tar fram 
olika metoder för samlingsförvaltning och stödjer 
museerna i implementeringen.

Intresset för och nyttan av att använda ge-
mensamma metoder, som standarder, har fått ett 
stort genomslag i landet. Den årliga konferensen 
Samlingsforum genomfördes i Visby i samarbete 
med Uppsala universitet, Gotlands Museum och 
 Sveriges Museer. Årets tema Tänka tillsammans – 
standarder inom samlingsförvaltning fokuserade på 
standarder, rekommendationer, policyer och an-
dra sammanställningar av god praxis.  Konferensen 
lockade drygt 200 deltagare och genererade ett 
kundnyttoindex på 86 procent.

Efter initiativ från centralmuseernas samlingsför-
valtningschefer har Riksantikvarieämbetet stöttat 
dem i etableringen av ett nätverk för att  stimulera 
samverkan, erfarenhetsutbyte och utvecklings-
initiativ i frågor specifika för deras uppdrag.

Många museer står inför stora förändringsproces-
ser som styrs av såväl yttre som inre krav och för-
väntningar. En tydlig trend är stora och resurskrä-
vande ombyggnader av basutställningar och därtill 
kopplad verksamhet. I samarbete med Värmlands 

museum hölls i maj ett seminarium i detta ämne, 
för inspiration och erfarenhetsutbyte mellan läns-
museer.

Risk och säkerhet

För att sprida kunskap om risker och säkerhet har 
en praktisk övningsutbildning i restvärdesrädd-
ning (RVR) för museer genomförts i samarbete 
med Brandskyddsföreningen. En checklista med 
råd vid stöld av museiföremål har tagits fram.

Riksantikvarieämbetet har fortsatt att driva nät-
verket PRE-MAL, de svenska museernas, biblio-
tekens och arkivens skadedjursgrupp, om skade-
djursbekämpning och mögelangrepp. I nätverket 
medverkar ett hundratal personer från i första hand 
museer samt Arbetsmiljöverket och IVL Svenska 
Miljöinstitutet. I arbetet med att implementera 
standarden Samordnad skadedjurskontroll för skydd 
av kulturarvet (SS-EN 16790) har sju nya Vårda 
väl-blad om integrerad skadedjurskontroll (IPM) 
publicerats och 50 s.k. IPM-koordinatorer utbil-
dats. Resultatet av ett FoU-projekt kring det hot 
den långsprötade silverfisken utgör mot kultur arvet 
har publicerats.

Museisamlingar kan innehålla en mängd olika 
gifter som kan innebära arbetsmiljörisker. Den e-
kurs om ohälsosamma ämnen i samlingar som togs 
fram under 2017 i samarbete med Arbetsmiljöverket 
har lanserats och totalt har 184 personer registrerat 
sig för utbildningen. Arbetet kring gifter har gene-
rerat stor uppmärksamhet. Bland annat bjöds Riks-
antikvarieämbetet in för att tala om ämnet vid Sve-
riges militärhistoriska arvs (SMHA) höstkonferens.

Aktiviteten ingår i arbetet för miljömålet Gift-
fri miljö.
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Svensk Museitjänst (SMT)
Svensk Museitjänst tillhandahåller lokaler för före-
målsöförvaring samt tjänster inom samlingsförvalt-
ning åt museer och andra aktörer som förvaltar kul-
turarv.

Ett säkerhetsprojekt har genomförts där det äldre 
larm-, lås- och inpasseringssystemet ersatts med ett 
nytt modernare. Säkerheten har därmed förbättrats 
och flexibiliteten och tillgängligheten har ökat. Det 
finns behov av ytterligare lokaler för föremålsför-
varing och även möjlighet för museerna att arbeta 
med och forska på sina samlingar på plats. All till-
gänglig yta är dock uthyrd. För att på sikt kunna 
möta dessa behov har kundmöten och en mindre 
behovsanalys genomförts. Möjligheterna att utöka 
lokalerna har börjat undersökas. Ytterligare effekti-
visering av befintliga lokalytor har projekterats un-
der året och ska genomföras under 2019. Effektivi-
sering av lokalytor och ökat antal sålda tjänster har 
bidragit till ett bra ekonomiskt resultat.

Besöksmål
Riksantikvarieämbetet bedriver den publika verk-
samheten vid besöksmålen Glimmingehus och 
Gamla Uppsala museum med tillgänglighet och 
delaktighet som ledord och med barn och unga som 
särskild målgrupp.

Publik verksamhet

Besöksmålen har en bred publik verksamhet med vis-
ningar, familjeaktiviteter, verkstäder,  föreläsningar 
och arrangemang.

Gamla Uppsala museum har öppet ca 300 dagar 
om året och under sommarsäsongen och skollov alla 
dagar i veckan. Museet har erbjudit fler reguljära 
visningar än föregående år. Året inleddes med en 

inbjudan till intresserade reenactment-sällskap att 
vara medskapare till säsongsprogrammet.  Andra 
viktiga aktiviteter under året har varit museets 
18-årsdag, med boksläpp och påföljande föreläs-
ningshelg som markerade slutet på de stora järnvägs-
utgrävningarna i Gamla Uppsala.  Museibutiken har 
satsat på att erbjuda besökaren enklare fika vilket 
varit uppskattat. Insatser har gjorts för att fortsatt 
utveckla butikssortimentet och skapa en tilltalande 
miljö för kunderna vilket resulterat i en ökad bu-
tiksförsäljning.

Glimmingehus har haft öppet dagligen från påsk 
till den 30 september samt delar av oktober – decem-
ber. Det är öppet året runt för grupper som bokar 
visningar. En långsiktig satsning på utveckling av 

Tabell 4. Svensk Museitjänsts intäkter och volymer

   2018 2017 2016

Hyres- och arrendeintäkter (tkr) 25 488 24 658 24 345

Antal kunder 60 63 61

Antal sålda timmar för utförda tjänster, t. ex.  

 föremålsvård, gallring, truckkörning osv.  501 618 940

Tabell 5. Svensk Museitjänsts ekonomiska nyckeltal

   2018 2017 2016

Intäkter (tkr) 28 010 26 460 25 902

Kostnader (tkr) -25 130 -23 451 -22 106

Resultat (tkr) 2 880 3 009 3 800

Ackumulerat underskott 5 127 8 007 11 016
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besöksmålet har fortsatt med nya pedagogiska in-
satser. Bland annat har ett projekt för skyltning av 
både området och själva borgen genomförts i sam-
arbete med Statens fastighetsverk. Utvecklingen 
av vår- och höstsäsongerna har fortsatt genom bl.a. 
sportlovsöppet med filmvisning och dockteater och 
föreläsningar vid Kristi Himmelsfärd. Spökvand-
ringarna utifrån sägenmaterialet kring Glimminge-
hus har utökats med barnvänliga föreställningar. 
Flera nya program har genomförts, även under hög-
säsongen på sommaren.

På Glimmingehus arrangerades under året  också 
en tre dagars workshop för museer, med temat 3D-
fotografering och -modellering, där ett tjugotal per-
soner deltog.

Museibutiken på Glimmingehus har fortsatt att 
utöka sitt sortiment och omsättningen ligger, mot 
bakgrund av den något minskade besöksmängden 
totalt sett, fortsatt på en god nivå.

Barn och unga

Besöksmålen erbjuder visningar för förskolor, 
grundskolor, särskolor och gymnasier. På Gamla 
Uppsala museum har interaktiva visningsalterna-
tiv varit fortsatt populära bland de yngre eleverna, 
medan en vikingatida kämpalek har varit en favorit 
hos de äldre eleverna. Museipersonalen har vidare-
utvecklat användningen av appen Augmented  Reality 
– Gamla Uppsala, som möjliggör för besökaren att 
uppleva Gamla Uppsala som det kan ha sett ut om-
kring år 650 e.Kr. Detta har varit populärt, speciellt 
hos språkintroduktionselever. Varje helg och under 
samtliga skollov erbjuder museet familjeaktiviteter.

Glimmingehus har en omfattande lovverksamhet 
samt familjeverkstäder under högsäsongen. Familje-
verkstäderna har presenterats tydligare i sin utform-

ning för att bättre kunna spegla medeltidens sam-
hälle och människor genom praktiska aktiviteter.

Ett nytt skolprogram, Barnen på Glimmingehus, 
togs fram till säsongen 2018. Programmet syftar till 
att diversifiera bilden av Glimmingehus och ge fler 
perspektiv på historien genom att belysa barnens 
situation.

På Glimmingehus minskade antalet besökande 
skolelever med ca sex procent. Minskningen kan 
bero på att allt fler museer i Skåne infört gratis skol-
besök.

Tillgänglighet

Virtual Reality (VR) har lanserats på Gamla Upp-
sala museum. Denna teknik ger alla besökare sam-
ma möjlighet att ta del av platsen och den publi-
ka verksamheten utifrån sina förutsättningar. VR- 
visningarna har varit mycket populära. Appen 
Augmented Reality fungerar också bra för alla oav-
sett kunskaper i svenska språket. Under ett par års 
tid har museets personal arbetat med att ta fram och 
förbättra ett visningskoncept för SFI och språkin-
troduktions (SPRINT)-klasser. Visningen har tagits 
emot väl och utvecklingsarbetet har fortsatt under 
2018. Museipersonalen har åt SFI och SPRINT haft 
uppföljande kunddialog för att förbättra  visningarna 
ytterligare. Gamla Uppsala museum har under 
året erbjudit två teckenspråksdagar med  guidade 
 visningar på teckenspråk, som fått positiv feedback 
från målgruppen.

Gamla Uppsala museum har under året varit mer 
aktivt på Twitter, Instagram och framför allt Face-
book, där antalet följare ökat från 5 559 till 7 534. 
Facebook har använts som marknadsföringskanal 
i högre utsträckning än tidigare. Museet har ökat 
närvaron på sociala medier för att sprida kunskap 
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om Gamla Uppsala och dess historia. Årets jul-
kalender som uppmärksammade runstenar har bli-
vit en följarfavorit och fått stor spridning och många 
positiva omdömen.

På Glimmingehus har de sittande visningarna 
ökat. Dessa riktar sig främst till äldre som har svårt 
att ta sig uppför trapporna i borgen. Med hjälp av 
foton, medeltida bilder, en borgmodell och rekvisita 
erbjuds en likvärdig upplevelse som en  borgvandring 
kan ge. Utvecklingen av teckenspråksvisningarna 
har fortsatt, bl.a. då ett stort medeltidsläger gästade 
Glimmingehus. För Glimmingehus har antalet 
följare på Facebook ökat från 5 400 till 6 000 och 
på museets Instagramkonto från 213 till drygt 400 
följare.

Evenemang
Höstmötet är en mötesplats för de som agerar 
på arenan för hållbar samhällsutveckling och 
arrangeras som regel varje år. Kulturarvsdagen och 
Arkeologidagen arrangeras årligen för allmänheten. 
De är arenor för lokala aktörer där Riksantikvarie-
ämbetet står för samordning och kommunikation.

Temat för Höstmötet 2018 var Kulturarv i en för-
änderlig värld – när rörelse är det konstanta. De 
drygt 300 deltagarna kom bl. a. från länsstyrelser, 
kommuner, andra myndigheter, museer, näringsliv 
och universitet. 92 procent angav i utvärderingen 
att deras syfte med deltagandet uppfylldes och 93 
procent vill rekommendera någon annan att delta.

Gamla Uppsala museum 

Tabell 6. Antal besökare, Gamla Uppsala museum

 2018 2017 2016 

 33 319 31 937 28 976

Kostnad i tkr 10 792 7 408 6 813 

Gamla Uppsala museum har under 2018 ökat med 1 382 besökare  (ca 
fyra procent). Ökningen beror bl. a. på ett långsiktigt, strategiskt 
arbete med att locka boende I Uppsala till museet. Kostnadsökningen 
beror på utveckling av verksamheten samt ökat varuinköp.

Tabell 7. Antal besökande barn

 2018  2017 2016 

Antal besökande barn 

i målsmans sällskap 5 062 5 679 5 002 

Antal elever  6 062 5 245 5 865 

Totalt antal barn  11 124 10 924 10 867 

Antalet är delsummor av Tabell 6.

Glimmingehus

Tabell 8. Antal besökare, Glimmingehus

 2018  2017 2016 

 45 389 49 685 47 041 
    

Kostnad i tkr 9 748 8 504 8 569 

Tabell 9. Antal besökande barn

 2018  2017 2016 

Antal besökande barn 

i målsmans sällskap 10 915  12 302 10 919

Antal elever  4 685 4 952  5 738

Totalt antal barn  15 600 17 254 16 657 

Antalet är delsummor av Tabell 8.
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Kulturarvsdagen genomfördes som en del av Euro-
paårets European Heritage Days och Europaåret för 
kulturarv 2018 och blev ett rekordår med över 350 
arrangemang i hela Sverige (249 arrangemang 2017). 
Antalet arrangemang för Arkeologidagen var oför-
ändrat från föregående år.

Utformning av arbete och organisation
En förändring av myndighetens organisation 
 gjordes den 1 juni 2017. Denna hade föregåtts av 
musei dialogen – en landsomfattande dialog med 

� Hembygdsrörelsen

� Statligt museum

� Länsmuseum

� Arbetslivsmuseum

� Annat museum

� Kommun/Region

� Länsstyrelse

� Ideell organisation

� Besöksnäring

� Arkeologiorganisation

� Privatperson

� Övriga

41,1 %

2,6 %

17,2 %
3,3 %

9,3 %

7,3 %

5,3 %

1,3 %

16,3 %

1,3 %

Diagram 2. Arrangörer Kulturarvsdagen 2018

Att notera: I svarsalternativen kunde man bara välja en tillhörighet 
som arrangör. Eftersom en hembygdsförening ibland även är ett 
arbetslivsmuseum, så kan andelen arbetslivsmuseer vara 
uppskattningsvis 10 % högre.

18 421 personer besökte 189 arrangemang vilket ger uppskattningen 
34 113 besökare totalt för alla 350 arrangemang. Det är ett snitt på 
97 besökare per arrangemang.

Det genomsnittliga antalet personer som arbetade under 
Kulturarvsdagarna är 2,4 personer/arrangemang.

Tabell 10. Antal arrangemang och besökare Kulturarvsdagen och Arkeologidagen, antal deltagare Höstmötet

  2018  2017   2016

 Arrangemang  Besökare  Arrangemang  Besökare  Arrangemang  Besökare

Kulturarvsdagen  350 34 113 249 37 101 133 14 896

Arkeologidagen  61 7 015 62 9 573 45 2 988

 

 Deltagare 2018 Deltagare 2017 Deltagare 2016

Höstmötet  329                                  -                                 369

Kostnad i tkr  1 884  247                          2 029

 
Antal besökare på Kulturarvsdagen och Arkeologidagen är beräknat utifrån de uppgifter som arrangörerna uppgett 
i myndighetens utvärdering. Riksantikvarieämbetets Höstmöte genomfördes åter igen 2018 efter ett års uppehåll.

Vid Höstmötet deltog 329 personer, varav uppskattningsvis 218 kvinnor (66 %) och 111 män (34 %). Fördelning efter 
kön har gjorts utifrån deltagarlistor, genom en bedömning av förnamn och kategorisering i två kön.
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 museerna. Organisationen var en anpassning till en 
ny instruktion med nya uppgifter för myndigheten. 
Redan i mitten av 2018 var organisationen beman-
nad. Ett mindre antal personer kom från Riksut-
ställningar genom verksamhetsövergång. Resteran-
de bemanning har skett genom rekryteringsförfa-
randen. Ytterligare anställda från Riksutställningar 
har på det sättet kommit till myndigheten.

Vid årets slut 2018 hade myndigheten 135 anställda 
i Visby och 96 i Stockholm. Jämfört med före över-
gången (april 2018) har antalet anställda ökat med 
26 i Visby och minskat med fyra i Stockholm – att 

jämföra med att Riksutställningar hade ca 20 tills-
vidareanställda i Visby. Nio tidigare  anställda på 
Riksutställningar arbetade i slutet av året på Riks-
antikvarieämbetet. Myndighetens bedömning är att 
antalet anställda på Gotland inte minskat och att 
kompetens vid Riksutställningar tagits tillvara. 

Myndigheten har fått två nya enheter och ett nytt 
verksamhetsområde: Kulturarvscentrum. Att Kul-
turarvscentrum är ett verksamhetsområde innebär 
att fler delar än en avdelning kan bidra till arbetet, 
samtidigt som planering och redovisning av verk-
samheten inom området blir tydligare.
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Detta görs inom Regler och bidrag
Inom verksamhetsområdet Regler och bidrag verkar 
vi för att kulturarv och kulturmiljöer skyddas  genom 
lagstiftning och vårdas och tillgängliggörs genom 
bidrag. Vi fattar beslut enligt de lagar och förord-
ningar som vi förfogar över och om föreskrifter och 
vägledningar för dessa.

Riksantikvarieämbetet utövar tillsyn och över-
inseende över kulturmiljöarbetet i landet enligt de 
lagar som omfattar kulturmiljöfrågor.  Uppföljningar 
och utvärderingar syftar till att tillämpningen ska 
bli tydligare och mer effektiv och rättssäker. Rap-
porterna sänds till länsstyrelserna, presenteras vid 
möten och event och finns tillgängliga i myndighe-
tens öppna arkiv Samla.

Området rymmer anslaget 7:2 Bidrag till kultur-
miljövård och bidrag till arbetslivsmuseer, hem-
bygdsmuseer och övrigt ideellt kulturarvsarbete i 
enlighet med förordning (2017:628) om statsbidrag 
till kulturarvsarbete. Hit hör också finansiellt stöd 
till digitalisering av arkiv- och museisamlingar.

Sammanfattning och måluppfyllelse
Flera insatser har genomförts för att uppnå en än 
mer effektiv och rättsäker  ärendehandläggning. 
En digital ansökningsprocess har införts för 
bidragshantering och statliga utställningsgarantier. 
Ansökningsblanketter har uppdaterats och samver-
kan för att effektivisera arbetet har skett med  andra 
statliga myndigheter i fråga om byggnadsminnes-
förklaringar, skyddsbestämmelser och vårdprogram. 
Riksantikvarieämbetet har verkat för en rättssäker 

Regler och bidrag

Mål
Myndighetsutövningen är effektiv och rättssäker 

och bidrar till ökad delaktighet, tillgänglighet och 

en mångfald av kulturarv.

40,9

107,4

119,6

37,8

Diagram 3. Verksamhetsområdets andel av det totala kostnadsutfallet

� Kulturarv och samhälle

� Regler och bidrag

� Information och kunskap

� Kulturarvscentrum
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ärendehandläggning genom att förtydliga och för-
enkla beslutsmotiveringar för alla myndighetens be-
slut.

Under året har antalet polisanmälningar om kul-
turarvsbrott ökat och myndigheten har särskilt sat-
sat på att anmäla fler olika typer av kulturarvsbrott. 
Riksantikvarieämbetets uppsiktsansvar har utretts 
och kommunicerats med andra myndigheter i ar-
betet med riksintressen för kulturmiljövården. Ut-
förd tillsyn bedöms ha bidragit till ökad kunskap 
hos respektive förvaltare om regelverk, vilket ger 
förutsättningar för en tydligare, mer rättssäker och 
effektiv tillämpning av lagstiftningen.

I handläggningen av bidrag till kulturarvsarbete 
har hänsyn tagits till aspekterna ökad delaktighet, 
tillgänglighet och en mångfald kulturmiljöer. I ur-
valet av mottagare har eftersträvats att en mångfald 
av kulturmiljöer ska gynnas och att målgruppen 
som kan få bidrag breddas. Från kulturmiljövårds-
anslaget (KMV-anslaget) fördelades 270,2 mnkr 
till olika kulturmiljövårdsinsatser över hela  landet, 
en markant ökning i förhållande till föregående år. 
Uppföljningar av länsstyrelsernas redovisningar av 
hur KMV-anslaget har använts visar att önskade 
övergripande effekter av bidragsgivningen har upp-
nåtts.

Verksamheten inom Kulturarvs-IT har möjlig-
gjort vård och bevarande av kulturarvet samt en 
ökad tillgänglighet till kulturarvet genom digitali-
sering och publicering av samlingar i databaser och 
på hemsidor.

Aktiviterna inom verksamhetsområdet bedöms 
sammantaget ha bidragit till en mera effektiv och 
rättssäker myndighetsutövning i  kulturarvsarbetet. 
I flera delar har lagtillämpningen förtydligats. 
Verksamhetens genomförande bedöms ha bidragit 

till att både delaktigheten i kulturarvsarbetet och 
allmänhetens tillgång till kulturarvet ökat samt att 
kulturarvets mångfald fortsatt stärks. Samverkan 
och dialog med målgrupperna har bidragit i mål-
uppfyllelsen.

Lagtillämpning – stöd och beslut

Statliga byggnadsminnen

En insamling av information av de statliga förval-
tarnas fastighetsbestånd har påbörjats. Syftet är att 
få en överblick över statens egendomar inför fram-
tagandet av en strategisk plan för att utveckla be-
ståndet av statliga byggnadsminnen. Som ett pilot-
projekt har Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) 
fastighetsbestånd inventerats.

Arbetet med revidering av  skyddsbestämmelser 
för statliga byggnadsminnen har fortsatt. De sex 
nya statliga byggnadsminnen som beslutats av 
 regeringen har fått skyddsbestämmelser. Beslut 
om skyddsbestämmelser har även fattats för de åtta 
fyrplatser som blev statliga byggnadsminnen 2017. 
Riksantikvarieämbetet har beslutat om  ändring 
av skyddsbestämmelser för två objekt, lämnat tolv 
 förslag på nya statliga byggnadsminnen och sju 
förslag till utökning av statligt byggnadsminne 
till regeringen. Fem förslag på ändring av skydds-
bestämmelser har remitterats till ansvarig förval-
tande myndighet.

För att effektivisera handläggningen av tillstånds-
prövning har ansökningsblanketten för ändring av 
statliga byggnadsminnen uppdaterats och förtydli-
gats. Vidare har en överenskommelse ingåtts med 
Sjöfartsverket och SLU avseende samverkan om 
byggnadsminnesförklaring, skyddsbestämmelser 
och vårdprogram.
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Tillgängligheten till kulturarvet har beaktats 
vid tillståndsprövning och vid myndighetens sam-
råd om vårdprogram med de  fastighetsförvaltande 
myndigheterna. Sju samråd gällande nya vårdpro-
gram för statliga byggnadsminnen har ägt rum un-
der året.

Kulturföremål – utförsel och återlämnande

71 beslut har fattats om tillstånd till utförsel och ex-
port av vissa äldre kulturföremål. Majoriteten rör 
tillfällig utförsel med anledning av framförallt mu-
seers och kyrkliga församlingars utlån av föremål 
till utställningar utomlands. Flera beslut har också 
fattats om ettåriga allmänna öppna utförseltillstånd 
och exportlicenser för olika offentliga institutioner 
med mer frekvent utlåningsverksamhet.

Riksantikvarieämbetet har representerat Sverige i 
EU-kommissionens expertgrupp för tullfrågor rö-
rande kulturföremål (Experts Group on customs is-
sues related to cultural goods) och i expertgruppen 
för återlämnande av kulturföremål (Expert Group 
Return of cultural objects).

Som central myndighet och samordnare för In-
formationssystemet för den inre marknaden (IMI) 
för kulturföremål, har Riksantikvarieämbetet tagit 
emot och handlagt efterlysningar av stulna eller il-
legalt utförda kulturföremål inom EU. Den process 
som myndigheten väckt i Nederländerna om åter-
lämnande av ett bokverk som stulits från Kungliga 
biblioteket har fortgått.

Kulturarvsbrott

Flera aktiviteter har genomförts för att informera 
om kulturarvsbrott och illegal handel med kultur-
föremål. Ett möte i den  myndighetsövergripande 
samverkansgruppen har genomförts tillsammans 

med Svenska Unescorådet.  Riksantikvarieämbetet 
har informerat studenter på juristprogrammet vid 
Umeå universitet om kulturarvsbrott och illegal 
handel med kulturföremål.

Under året har antalet polisanmälningar om kul-
turarvsbrott ökat. Ökningen kan delvis bero på att 
myndigheten satsat särskilt på att anmäla fler  olika 
typer av kulturarvsbrott, såväl smuggling som forn-
minnesbrott.

Riksantikvarieämbetet har representerat Sverige i 
regeringskommittén för 1970 års Unescokonvention 
om åtgärder för att förbjuda och hindra olovlig im-
port, export och överförande av äganderätt av kul-
turegendom. Myndigheten har fortsatt vara svensk 
nod i det nordiska samarbetet kring illegal handel 
med kulturföremål.

Fyndfördelning och inlösen av fornfynd

Under året har 624 ärenden fyndfördelats. Det har 
fattats åtta beslut om fyndinlösen. Inga beslut har 
fattats om hittelön. Sammanlagt har 2 950  kronor 

Tabell 11. Ärenden och remisser inom Regler och bidrag 

Antal ärenden och remisser 2018 2017 2016 
 

Ärenden 2 kap. KML 642  1 505 603

Ärenden 5 kap. KML 71 64 9 

Ärenden SBM 587  448 393 

Regeringsremisser 16  11 1 

Övriga ärenden och remisser 504 733 320 

Kostnad i tkr 3 970 3 954  7 264 

Det minskade antalet ärenden 2 kap. KML under 2018 beror på att 
ärendebalansen arbetats bort inför införande av digital hantering. 
I ärenden 5 kap. KML ingår från och med 2018 även beslut om export-
licens enligt EU-förordning 116/2009 i siffrorna. I övriga ärenden och 
remisser ingår från och med 2018 även ärenden om statliga 
utställningsgarantier.
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fördelats till fyndinlösen. De flesta fynden har lösts 
in för mindre summor, som högst 1 500 kronor.  
Under året har insatser gjorts för att förenkla och 
effektivisera arbetet med fyndinlösen framöver.

Riksintressen för kulturmiljövården

Riksintressen för kulturmiljövården är ett viktigt 
verktyg för att kulturmiljöer bevaras, används och 
utvecklas i samhällsplaneringen. Under 2018 har be-
slut fattats avseende 70 riksintressen. De flesta be-
slut handlar om revidering av motivtexter och ut-
tryckstexter. Till övervägande del har revidering-
arna även berört riksintressenas gränsdragningar, 
där en del områden snävats av och andra utökats 
för att bättre svara mot de uttryck som  riksintresset 
avser. I flera län pågår en översyn av riksintressen. 
 Besök i tio län har genomförts för att diskutera re-
videringsarbetet och för att göra fältbesök med an-
ledning av föreslagna revideringar eller utpekande 
av nya riksintressen. Ett par av de pågående revi-
deringarna berör världsarv, däribland södra Öland 
och Karlskrona stad.

Uppdaterade kunskapsunderlag underlättar arbe-
tet med länens kulturmiljöer och förbättrar kom-
munernas möjligheter att tillgodose riksintressena 
i den fysiska planeringen. Möjligheten för länssty-
relserna att använda KMV-anslaget till kunskaps-
underlag har bidragit positivt till arbetet med över-
synerna av riksintressen.

Riksantikvarieämbetet har utrett myndighetens 
uppsiktsansvar. Arbetet har sammanfattats i skrif-
ten Riksantikvarieämbetets uppsiktsansvar över riks-
intressen m.m. – utredning och plan för den framtida 
inriktningen som kommunicerats till länsstyrel-
serna och andra centrala myndigheter med riks-
intresse- och uppsiktsansvar. Av skriften framgår 

att  Riks antikvarieämbetet ska bevaka att hante-
ringen av riksintressen inom kulturmiljövården och 
användningen av kulturhistoriskt värdefulla mark- 
och vatten områden sker i enlighet med miljöbalken 
(1998:808) (MB) och att myndigheten i sitt arbete 
ska dra nytta av och komplettera länsstyrelsernas 
regionala uppsiktsarbete.

Statliga utställningsgarantier

Sedan den 1 januari 2018 handlägger Riksantikvarie-
ämbetet ansökningar om statliga utställningsgaran-
tier. Garantin täcker kostnader för skada eller för-
lust av inlånade föremål till tillfälliga utställningar. 
I samtliga ärenden har Riksantikvarieämbetet in-
hämtat yttranden om säkerheten för utställningen 
från Kammarkollegiet.

Under 2018 beviljades 36 nya  utställningsgarantier. 
Utestående ansvarsförbindelser uppgick vid årets 
slut till 5 486 438 383 kronor. Beloppet redovisas i ba-
lansräkning hos Kammarkollegiet. Riksantikvarie-
ämbetet har även fattat beslut om att överlämna ett 

Tabell 12. Fyndfördelning och fyndinlösen

Antal ärenden rörande 

fyndfördelning och fyndinlösen 2018 2017 2016 

Beslutade ärenden KML 2:14
 (ersättning) 10 9 11 

Beslutade ärenden KML 2:17
 (fyndfördelning) 624 1 493 577 

Beslutade ärenden KML 2:16
 (fyndinlösen) 8  3 15 

Kostnad i tkr 718 1 536 1 271  

Ärendena är en delmängd ur Tabell 11, Ärenden och remisser inom 
Regler och bidrag. Det minskade antalet beslutade ärenden KML 2:17 
under 2018 beror på att ärendebalansen arbetats bort inför införande 
av digital hantering.
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skadeärende till Kulturdepartementet. Kammar-
kollegiet fakturerar Riksantikvarieämbetet för sitt 
arbete med riskbedömningar. I enlighet med för-
ordningen tar Riksantikvarieämbetet ut en avgift 
av dem som söker garanti. Avgiften täcker Riks-
antikvarieämbetets och Kammarkollegiets kostna-
der för hanteringen av garantierna. Övergången av 
garantiärendena från Kulturrådet till Riksantikva-
rieämbetet bedöms ha fungerat bra och samarbetet 
med Kammarkollegiet och andra berörda aktörer 
har fungerat väl.

Föreskrifter, allmänna råd och 
författningsförslag

Riksantikvarieämbetets föreskrifter och  allmänna 
råd om byggnadsminnen (KRFS 2018:3) har be-
slutats. Det är första gången myndigheten beslu-
tar verkställighetsföreskrifter för byggnadsminnen 
enligt 3 kap. kulturmiljölagen (1988:950) (KML).

Den 1 augusti 2017 infördes en ändring i 2 kap. 
20 § KML om tillstånd att använda och medföra 
metallsökare. Den innebär att regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer, får medde-
la föreskrifter om avgifter för en ansökan om till-
stånd. I kulturmiljöförordningen (1988:1188) (KMF) 
 infördes nya 10 a och 10 b §§ som trädde i kraft 
den 1  januari 2018. Det rörde bl.a. vilken avgiftsklass 
som skulle tillämpas och att varje geografiskt av-
gränsat område som en ansökan avser ska behandlas 
som ett avgiftsbelagt ärende. Riksantikvarieämbe-
tet beslutade verkställighetsföreskrifter om avgif-
terna som trädde i kraft den 1 december 2018.

Med anledning av införandet av det nya kultur-
miljöregistret har verkställighetsföreskrifterna om 
uppdragsarkeologi ändrats. Ändringarna innebär 
att registrering av lämningsinformation och skriftlig 

rapportering sker direkt i Kulturmiljöregistret av 
undersökaren efter godkännande av länsstyrelsen. 
Ändringarna trädde i kraft 1 januari 2019.

I augusti påbörjade Riksantikvarieämbetet ett ar-
bete med att tydliggöra fornlämningsbegreppet i 
allmänna råd. Myndigheten har inte rätt att med-
dela verkställighetsföreskrifter eftersom det är ett 
straffsanktionerat begrepp. Det finns dock ett stort 
behov av klargörande, inte minst med anledning av 
det nya kulturmiljöregistret. Arbetet har hit intills 
resulterat i ett förslag gällande tolkningen av de 
övergripande rekvisiten.

Rättspraxis

Riksantikvarieämbetet för Sveriges talan om åter-
förande av en kulturhistoriskt värdefull bok från 
 Nederländerna. Det är första gången som Sveri-
ge för talan med stöd av nationell rätt, i detta fall 
 nederländsk rätt, som implementerats enligt Euro-
paparlamentets och rådets direktiv 2014/60/EU om 
återlämnande av kulturföremål som olagligen förts 
bort från en medlemsstats territorium och om änd-
ring av förordning (EU) nr 1024/2012 gällande ad-
ministrativt samarbete genom informationssystemet 
för den inre marknaden. Dom i första instans med-
delades den 16 januari 2019.

Tillsyn

Riksantikvarieämbetet utövar tillsyn och överinse-
ende över kulturmiljöarbetet i landet. Kunskaps-
sammanställningar syftar till att lagtillämpningen 
ska bli tydligare och mer effektiv och rättssäker. 
Framtagna kunskapssammanställningar har spridits 
till länsstyrelsen och tillsynsprotokoll har kommu-
nicerats med respektive förvaltare av statliga bygg-
nadsminnen. I syfte att utveckla tillsynsarbetet har 
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en process för uppföljning av genomförda tillsyns-
ärenden tagits fram. Principiella frågor om förvalt-
ningsansvar för statliga byggnadsminnen har för-
tydligats och diskuterats med berörda myndigheter. 
Samtliga förvaltande myndigheter har på central 
nivå under året fått information om Riksantikvarie-
ämbetets tillsynsverksamhet och kunskapen hos för-
valtarna om regelverket bedöms ha ökat. Flera av de 
förvaltande myndigheterna uttrycker att tillsynen av 
de statliga byggnadsminnena gör nytta.

Nio platsbesök har genomförts där fokus har le-
gat på byggnadsminnen som Naturvårdsverket och 
Trafikverket förvaltar. Riksantikvarieämbetet kon-
staterar att berörda myndigheter saknar en förvalt-
ningsorganisation för hantering av statliga bygg-
nadsminnen, vilket resulterar i en i vissa fall passiv 
förvaltning. Detta får negativa konsekvenser för de 
kulturhistoriska värdena. Resultaten har kommuni-
cerats med respektive förvaltare.

En granskning av drygt 200 tillståndsbeslut för 
ändring av statliga byggnadsminnen har visat att 
för över hälften har den antikvariska dokumenta-
tion, som varit villkor för ändringen, inte inkom-
mit till Riksantikvarieämbetet inom given tid. Det 
finns fortsatt behov av informationsinsatser riktade 
till myndigheterna med förvaltningsansvar för stat-
liga byggnadsminnen.

Bedömningen är att utförd tillsyn har bidragit till 
ökad kunskap hos respektive förvaltare om regel-
verket samt bidragit till en fördjupad förståelse för 
tillsynens funktion och syfte.

Överinseende
Länsstyrelserna har genom två utvärderingar fått 
underlag för utvecklingen av kulturmiljöarbetet av-
seende kvalitet, rättssäkerhet och effektivitet i till-

lämpningen av lagstiftningen. Resultaten har spri-
dits till länsstyrelser och andra berörda aktörer.

En utvärdering av länsstyrelsernas yttranden över 
kyrkoantikvarisk ersättning har genomförts i syfte 
att identifiera eventuella brister i tillämpningen av 
lagstiftningen. Utvärderingen ska stödja länsstyrel-
sernas fortsatta arbete och förbättra förutsättning-
arna för hanteringen av den kyrkoantikvariska er-
sättningen. Utvärderingsrapporten utgör ett viktigt 
underlag till det regeringsuppdrag som rör effekter 
av den kyrkoantikvariska ersättningen. Resultaten 
har presenterats för Kulturdepartementet, Svenska 
kyrkan och länsstyrelserna.

I rapporten Ett förändrat fornlämningsbegrepp 
 redovisas hur länsstyrelserna har tillämpat den s.k. 
1850-årsgränsen som infördes den 1 januari 2014 i 
kulturmiljölagen. Fokus för kartläggningen var att 
undersöka på vilka grunder och med vilka motiv 
länsstyrelserna gör bedömningar om en lämning 
tillkommit före eller efter 1850 samt vilka konse-
kvenser som 1850-årsgränsen har medfört. En bättre 
nationell överblick över tillämpningen av fornläm-
ningsbegreppet ger stöd för en större enhetlighet i 
länsstyrelsernas bedömningar av lämningars anti-
kvariska status. Ett trettiotal handläggare från sam-
manlagt 14 länsstyrelser anmälde sig till det webb-
inarium där rapporten presenterades. Rapporten 
utgör ett underlag i arbetet med att ta fram all-
männa råd om fornlämningsbegreppet.

Finansiellt stöd till ideellt kulturarvsarbete
Under 2018 fördelades 16 mnkr till  arbetslivsmuseer, 
hembygdsmuseer och övrigt ideellt kulturarvsarbete 
i enlighet med förordning (2017:628) om stats bidrag 
till kulturarvsarbete. I juni beviljades 136 projekt bi-
drag till kulturarvsarbete. I urvalet av projekt har 
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Riksantikvarieämbetet utgått ifrån projektens ka-
pacitet att öka delaktigheten i kulturarvsarbetet och 
allmänhetens tillgång till kulturarvet. Riksantik-
varieämbetet har också strävat efter att gynna en 
mångfald av kulturmiljöer och kulturarv samt bred-
da målgrupperna som kan få bidrag.

Tillgänglighet, jämställdhet, mångfald och barn-
perspektiv har vägts in i den mån det funnits ut-
rymme för detta. Det har bl. a. tagit sig uttryck i att 
bidrag har lämnats till projekt som utvecklat till-
gänglighetslösningar eller lyft fram de nationella 
minoriteternas kulturarv. Som exempel kan näm-
nas att Helsingborgs Idrottsmuseum beviljats bi-
drag för sitt projekt Sveriges mest tillgängliga mu-
seum, där man jobbar innovativt med att ta fram 
nya lösningar tillsammans med målgruppen för till-
gänglighetsanpassningarna.

Till ideella organisationer inom kulturmiljöom-
rådet har 4,75 mnkr beviljats. Bidraget är betydelse-
fullt för att öka människors möjlighet att  uppleva, 
förstå och ta ansvar för kulturmiljön och att en 
mångfald av kulturmiljöer bevaras, används och ut-
vecklas. Av 35 sökande beviljades 20 organisationer 
bidrag. Bland dessa fanns två nya organisationer, 
dels en med inriktning mot romskt kulturarv och 
dels en inriktad mot immateriellt kulturarv, kopp-
lat till musik- och industrihistoria. Bidragen gör det 
möjligt för fler att bli delaktiga i  kulturmiljöarbetet. 
Därmed bidrar de till målen för kulturmiljöarbetet, 
till generationsmålet för miljöpolitiken och  Agenda 
2030.

Kulturmiljövårdsanslaget

Utgångspunkter för fördelningen

Målet med kulturmiljövårdsanslaget är att bidrags-
insatserna ska uppnå största möjliga effekt och nytta 
för kulturmiljön samt bidra till att uppfylla de na-
tionella målen för kulturmiljöarbetet.  Villkoren för 
hur bidraget kan användas regleras i förordningen 
(2010:1121) om bidrag till förvaltning av  värdefulla 
kulturmiljöer och Riksantikvarieämbetets regle-
ringsbrev för år 2018. Riksantikvarieämbetet de-
legerar varje år till länsstyrelserna att fördela den 
största delen av KMV-anslaget till olika kultur-
miljövårdsinsatser i länen.

Bidraget används till vård av värdefulla kultur-
miljöer, vård av kulturlandskap och fornlämningar 
samt tillgängliggörande av värdefulla kulturmiljöer. 
Även framtagandet av kunskapsunderlag inför t. ex. 
vårdinsatser eller tillvaratagande av kulturhistoriska 
värden i samhällsplaneringen kan stödjas av KMV-
anslaget, liksom arkeologiska undersökningar vid 
bostadsbyggande och vid mindre arbetsföretag, 
arkeologisk konservering och inlösen/hittelön av 
fornfynd.

Förutsättningar för ett levande kulturarv 
som bevaras, används och utvecklas

Kulturmiljövårdsanslaget bidrar till stor kulturmil-
jönytta och är i många fall en förutsättning både för 
enskildas och det civila samhällets möjlighet att be-
vara, använda och utveckla objekt och miljöer med 
kulturhistoriskt innehåll. Insatser som genomförs 
med KMV-anslaget bidrar till att lyfta fram och 
tillgängliggöra kulturmiljöer, ofta i samverkan med 
andra aktörer. Länsstyrelserna redovisar att bidrags-
givningen har bidragit till att den höga kvaliteten 
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på det bebyggda och vårdade kulturarvet har kun-
nat bibehållas och att tillgängligheten har ökat. Yt-
terligare en effekt av bidragsgivningen är att nä-
ringslivet i form av lokalt och regionalt verksamma 
hantverkare behåller och utvecklar sin kompetens 
genom att arbeta med traditionella material och me-
toder. Allmänheten får dessutom tillgång till goda 
och hållbara livsmiljöer.

Länsstyrelserna har genom KMV-anslaget möj-
lighet att främja och stötta bevarandet av kultur-
miljöer och projekt för att främja och stötta beva-
randet av kulturmiljöer men också projekt för att 
tillgängliggöra kunskap, öka delaktigheten och 
bredda mångfalden av kulturmiljöer. De har sam-
verkat med exempelvis kommuner och hembygds-
föreningar. Aktiviteterna har bl.a. bestått av vis-
ningar, seminarier och kurser i samband med olika 
vårdåtgärder. Detta har bidragit till att öka allmän-
hetens kunskap om kulturmiljöfrågor. Flera läns-
styrelser redovisar även ett ökat fokus på att ta fram 
olika kunskapsunderlag för samhällsplaneringen. 
Samverkan i olika former har lett till ökad förstå-
else för och kunskap om kulturmiljövärden samt till 
förbättrade möjligheter till samfinansiering.

Tillgänglighet, människors delaktighet 
och förståelse av kulturmiljöer

Länsstyrelserna arbetar för att öka både förståelsen 
för och tillgängligheten till kulturarv och kultur-
miljöer. Det kan vara fysiska tillgänglighetsinsatser, 
som utvecklingen av vandringsleder vid avrättnings-
platsen vid Endre backe och vid ett fornlämnings-
rikt område vid Stavgard i Burs på Gotland. I kul-
turreservatet Vallby Sörgården i Västra Götalands 
län har man istället utvecklat pedagogiska insatser 
för barn med olika typer av funktionsnedsättningar.

Den ökade digitaliseringen av information i sam-
hället ger också nya möjligheter för allmänheten att 
ta del av kulturarvet. Länsstyrelsen i Jämtland har 
beviljat medel till pilotprojektet Att tillgängliggöra 
kulturmiljöer som syftar till att genom digitala me-
dier tillgängliggöra kulturmiljöer som är svåra att 
besöka för människor med funktionsnedsättning.

För att öka skolelevers tillgänglighet till kultur-
arvet har KMV-anslaget i Västerbotten använts som 
medfinansiering i projektet Kulturspår i landskap 
– en resurs i skolan, ett Interreg Botnia-Atlantica-
projekt med samverkansparter i Norge och Sverige. 
Projektet syftar till att visa och utforska kulturland-
skapet samt inspirera och vägleda  elever och lärare 
till praktiskt nyttjande av  kulturlandskapet i skolan. 
Kunskaper om hur man kan läsa och tolka kultur-
landskapets innehåll ska ge ökad förståelse för tidi-
gare generationers levnadsförutsättningar.

KMV-medel har även beviljats till olika semina-
rier och evenemang. Länsstyrelsen i Kalmar län har 
bidragit till Stormaktsveckan med en rad aktiviteter, 
stadsvandringar, föreläsningar och barnverksam-
heter med inriktning på stormaktstiden. I Skåne län 
har Österlens museum anordnat en välbesökt kultur-
arvsvandring med bl.a. besök vid fornlämningarna 
Skärabäcksdösen och gånggriften. Hembygdsför-
eningarna är viktiga aktörer för att öka kunskap, 
engagemang, tillgänglighet och delaktig het för kul-
turmiljöerna. KMV-anslaget är betydelsefullt för 
att miljöerna som visas ska vara både levande och 
vårdade.

Flera länsstyrelser lyfter fram att arbetet med 
forn- och kulturlandskapsvård utöver vård även av-
ser insatser för att tillgängliggöra information om 
de enskilda objekten och platserna. Som exempel 
på hur bidraget möjliggjort en ökad förståelse av 
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kultur arvet och kulturmiljöer kan nämnas arkeo- 
logidagen i Hallands län. Dagen genomfördes i 
samverkan med Region Halland på temat brons-
ålder och keramik, bl. a. med en workshop för barn 
där man kunde tumma sin egen bronsålderskruka. 
I Östergötlands län genomfördes på Öna kultur-
reservat en skogsdag med häst där besökare med 
hjälp av häst kunde prova på att dra stockar ut ur 
skogen.

Förnyelse och utveckling 

Genom att belysa olika aspekter av kulturarvet och 
lyfta mångfaldsfrågor bidrar KMV-anslaget till för-
nyelse och utveckling av kulturarvsarbetet.

Flera länsstyrelser har redovisat ökad samverkan 
som ett sätt att utveckla verksamheten. Tillsam-
mans med Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Väs-
tra Götaland pågår ett samverkansprojekt för att 
förbättra kunskapen om skogslämningar. Projektet 
syftar till att få en förståelse av den stora variationen 
i uppgifter om lämning i Fornsök och att prova möj-
ligheterna att utnyttja digital data i avverknings-
planeringen. I Västmanlands län har länsstyrelsen 
tillsammans med Hantverkslaboratoriet genom-
fört en förstudie för att identifiera vilka kunskaps-
underlag som behövs rörande konstruktioner i vat-
ten. Det finns ett stort behov av vård och underhåll 
av de vattenanknutna kulturmiljöerna. Samtidigt 
finns på flera håll begränsad kunskap och kompe-
tens hos berörda aktörer kring hur dessa åtgärder 
bör genomföras på ett tillfredsställande sätt, såväl 
tekniskt som antikvariskt.

Andra länsstyrelser arbetar med utveckling och 
förnyelse genom att inhämta ny kunskap. Länssty-
relserna i Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens 
och Norrbottens län lyfter i en gemensam satsning 

fram traditioner och berättelser som rör samisk när-
varo samt fysiska spår efter fjäll- och skogssamer. 
De ser det som en prioriterad uppgift att dessa plat-
ser lyfts fram och att berättelser och traditioner ur 
den samiska kulturen sprids till en bredare allmän-
het.

Flera länsstyrelser har lämnat bidrag till olika in-
formationsinsatser. I Västernorrlands län har pro-
jektet Den dolda staden genomförts, om människors 
minnen och berättelser om vardagliga eller livs-
avgörande händelser i Östersunds stad och ytter-
områden. Minnena samlas i en guidebok och blir 
underlag till en poddserie. I projektet arrangeras 
också stadsvandringar på samma tema. Stadskärnan 
och ytterområdena är riksintresse för kulturmiljö-
vården och berättelserna ger nya perspektiv och ska-
par engagemang hos människorna i deras boende-
miljö. I Stockholm har länsstyrelsen lämnat bidrag 
till boken Gravstenar berättar. Boken är ett led i att 
bevara och tillgängliggöra det judiska kulturarvet. 
Med dokumentationen av gravplatserna ska en bre-
dare allmänhet kunna ta del av den judiska invand-
rargruppens bidrag till samhällsutvecklingen fram-
förallt i Stockholm.

Mångfald

Arbetet med att genom fördelningen av KMV-
bidraget lyfta fram fler berättelser och  perspektiv 
på kulturarvet pågår kontinuerligt. Samtliga 
länsstyrelser gör punktvisa insatser för att utveckla 
fördelningen av KMV-anslaget för en mångfald av 
kulturmiljöer men det finns exempel på länsstyrelser 
som arbetar efter en mera medveten arbetsprocess.

Några exempel på länsstyrelsernas arbete med 
att lyfta olika historiska perspektiv där olika 
 människors livsvillkor genom historien lyfts fram, 
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Tabell 13. Riksantikvarieämbetets (RAÄ) och länsstyrelsernas beslut

Utbetalade medel, mnkr

För RAÄ:s och länsstyrelsernas beslut 2018 2017 2016 

För länsstyrelsernas beslut 244,2 215,1 225,3 

För RAÄ:s direkta beslut 25,7 37,7 29,3 

 varav bidrag till kulturmiljövård ap1 17,7 21,7 21,3 

 inkl. bidrag till Laponia ap1 2 2 2

 varav bidrag till kulturarvsarbete enligt ap2 8 16,0 8 

Summa 269,9 252,8 254,6 

Kostnad i tkr 4 108 3 806    2 755 

Extra konsultstöd har upphandlats under 2018 för att  stödja  
utvecklingen av ett nytt systemstöd för bidragshantering av 
Kulturmiljövårdsbidrag. Det nya stödsystemet heter Platina  
bidragshantering och ersätter Källa.

Tabell 14. Olika huvudgrupper

Vård av bebyggelse Utbetalade medel, %
Huvudgrupp 2018 2017 2016 

Handel/hantverk/industri 20  27 20 

Areella näringar 16 15 20 

Slott/herrgårdar 17  10 9 

Bostadsbebyggelse 22  18 22 

Offentlig bebyggelse 11  20 14 

Kultur och föreningsliv 7  6 7 

Stadsrum/park/rekreation 6  4 5 

Övrigt 1  0 0 

Summa 100 100 100

Andel medel för vård av bebyggelse som utbetalats till objekt 
och miljöer inom olika huvudgrupper.

Tabell 15. Länsstyrelsernas beslut, olika åtgärder 

För länsstyrelsernas beslut, olika åtgärder  Utbetalade medel, mnkr Utbetalade medel % Antal åtgärder

 Totalt Totalt  Totalt

 2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 

Kunskapsunderlag 30,7 32,5 37,9 13 15 17 243 238 274 

Vård  181,4 156,1 158,3  74 73 70 1 057 1 019 1 026 

Information/tillgängliggörande 20,8 17,1 20,0 9 8 9 213 229 241 

Arkeologi 8,2  7,1 6,3 3 3 3 93 83 93 

Ersättning enligt 2 kap 14§ (from. 2014 utbetalt 

via länsstyrelserna) 3,2 2,3 2,7 1 1 1 9 13 15  

Summa 244,2 215,1 225,3 100 100 100 1 615 1 582 1 647 

� Kunskapsunderlag 

� Vård 

� Information/tillgängliggörande 

� Arkeologi 

� Ersättning 2:14 

13 %

74 %

9%
3 % 1 %

Diagram 4. Länsstyrelsernas beslut, olika åtgärder 2018
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såsom människors ursprung, samhällsklass, iden-
titet, funktionsnedsättning, religion eller sexuell 
läggning kan nämnas. I Norrbottens län pågår pro-
jektet I förfädernas spår som är en dokumentation av 
muntligt kulturarv och kulturmiljöer med anknyt-
ning till slutfasen av det traditionella nomadiserade 
livet inom Lainiovuoma sameby med kvinnans roll 
i fokus. Flera länsstyrelser har tillsammans finan-
sierat bokprojektet Det svarta järnet. Boken tar upp 
vapen- och ammunitionstillverkningen i många  
orter runt om i Bergslagen under 1900-talet och 
hur resurser i form av miljö och människor tagits 
i anspråk av dessa industrier. Den behandlar ar-
betslivets villkor för män och kvinnor och hur in-
vandrad arbetskraft rekryterats till Bergslagens me-
tallindustrier – ofta till de lägst betalda och tyngsta 
delarna av produktionen. I Gävleborg har bidraget 
möjliggjort satsningar på den samiska historien i 
länet, de skogsfinska invandrarna samt länets his-
toriska avrättningsplatser. Det har också inneburit 
fortsatt samverkan mellan länsstyrelsens kulturmil-
jöfunktion och integrationsfunktion i anordnande 
av SFI-resor.

Ekonomisk redovisning

Riksantikvarieämbetet har betalat ut totalt 270,2 
mnkr under 2018. Årets tillgängliga medel upp-
gick till 261,9 mnkr, med tillägg av återbetalning av 
medel från tidigare år. Hela anslaget och ca 2  mnkr 
av anslagskrediten nyttjades 2018. Riksantikvarie-
ämbetet har beslutat om 25,7 mnkr varav 17,7 mnkr 
avser anslagspost 1, Bidrag till kulturmiljövård. 15 
mnkr har använts för Digital arkeologisk process 
(DAP) och 2 mnkr har använts till Laponia.

Medel beslutade av länsstyrelserna

År 2018 fördelade  Riksantikvarieämbetet 244,2  mnkr 
till länsstyrelserna. Medel har därefter av läns-
styrelserna lämnats till  olika bidragsinsatser inom 
kulturmiljöområdet. Huvuddelen av medlen 181,4 
mnkr (74 procent av det totala beloppet) har utbeta-
lats till olika vårdåtgärder, vilket är en liten höjning 
jämfört med 2017. Länsstyrelserna har även i år pri-
oriterat objekt och miljöer som är skyddade enligt 
2 och 3 kap. KML samt 7 kap. MB. Till byggnads-
minnen, som är skyddade enligt 3 kap. KML, har 
totalt 86,5 mnkr utbetalats vilket är en höjning från 
föregående år. Till objekt och miljöer som är skyd-
dade enligt 2 kap. KML har totalt 54 mnkr utbeta-
lats, vilket är en mindre ökning jämfört med 2017.

Vård av bebyggelse

Totalt har 127 mnkr, exklusive antikvarisk medver-
kan, utbetalats till vård av bebyggelse under 2018. 
Detta motsvarar ca 70 procent av alla vårdåtgärder. 
Av de medel som utbetalats till vård av bebyggelse 
har 73,2 mnkr utbetalats till byggnadsminnen. Det-
ta utgör ca 58 procent av det som totalt har utbeta-
lats till vård av bebyggelse under 2018.

De tre huvudgrupper som får mest bidragsmedel 
är Bostadsbebyggelse (28 mnkr), Handel, hantverk och 
industri (25 mnkr) och Slott och herrgårdar (22 mnkr). 
För gruppen Slott och herrgårdar innebär detta en 
ökning från föregående år vilket kan förklaras med 
att två länsstyrelser beviljades medel för akuta vård-
insatser. Genom antikvarisk medverkan vid vårdin-
satser har åtgärderna kunnat följas upp ur kultur-
historisk synvinkel. Åtgärder har därmed kunnat 
utföras med ändamålsenliga material och metoder 
under ledning av antikvarisk expertis.
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Vård av mark och landskapselement, 
fornlämningar och ruiner

Totalt har 50,1 mnkr utbetalats till vård av mark, 
landskapselement, fornlämningar och ruiner under 
2018. Förra året var siffran 49 mnkr.

För vård av mark och landskapselement har 26,4 
mnkr utbetalats. Av dessa har totalt 20,2 mnkr ut-
betalats till kulturreservat och miljöer där frågan om 
reservatsbildning väckts. Av dessa har 16,5 mnkr ut-
betalats i vårdåtgärder till befintliga kulturreservat 
och till kulturreservat där fråga om reservatsbildan-
de väckts. Till miljöer som utreds som nya kultur-
reservat har ca 1,5 mnkr utbetalats. Inom de befint-
liga kulturreservaten uppgår de byggnadsvårdande 
insatserna till 2,9 mnkr. Kostnaderna för kulturreser-
vat har under de senaste åren legat relativt konstant.

Länsstyrelserna har utbetalat 20,5 mnkr för vård 
av fornlämningar. Kommunernas och fastighets-
ägares vilja att bedriva fornvård är ofta  avgörande 
för hur Länsstyrelsen ska lyckas med vården av forn-
lämningar. Här finns en hög grad av  samverkan.

År 2018 har 3,3 mnkr utbetalats för vård av ruiner. 
Flera länsstyrelser vittnar om att ruinvård är mycket 
kostsam och att det är svårt att kostnadsberäkna 
projekten. Detta kan skapa svårigheter för genom-
förandet av ruinvårdsprojekt vilket också påverkar 
statistiken mellan åren.

Information och tillgängliggörande

Länsstyrelserna har fördelat 21 mnkr till insatser för 
att informera om och tillgängliggöra olika kultur-
miljöer. Totalt är det en ökning med 3 mnkr i jäm-
förelse med 2017. En jämförelse sex år tillbaka i ti-
den tyder på att sådana insatser kan ha prioriterats 
mer tidigare. Exempelvis utbetalades 2012 nästan 
31,5 mnkr till insatser för att informera om och till-
gängliggöra olika kulturmiljöer.

Kunskapsunderlag

Totalt har 17,1 mnkr utbetalats för att ta fram regio-
nala och kommunala kunskapsunderlag. Möjlig-
heten att använda anslaget till kunskapsunderlag 
enligt 9 § har bidragit till ett fortsatt arbete med 
länens riksintressen, aktualisering av kommuner-
nas kulturmiljöprogram och vattenanknutna miljö-
er. Exempelvis nyttjades 3 mnkr till riksintressen för 
kulturmiljövården och 3,5 mnkr för  kommunala kul-
turmiljöprogram. För insatser vid  vattenanknutna 
miljöer användes 3,9 mnkr. Som flera länsstyrel-
ser har beskrivit förväntas uppdaterade kunskaps-
underlag underlätta arbetet med kulturmiljöer och 
förenkla kommunernas möjligheter att tillgodose 
riksintressena i den kommunala planeringen. De 
nya kulturmiljöprogrammen har betydelse för att 
sprida kunskap om länets särskilt värdefulla kultur-
miljöer till invånarna.

Skyddade och oskyddade miljöer

Ett flertal länsstyrelser framför i sina redovisning-
ar att den största delen av KMV-anslaget går till 
olika insatser för respektive läns skyddade miljöer. 
Denna bild bekräftas också av informationen från 
 Källa, det datasystem som används vid handlägg-
ning och utbetalning av bidrag till kulturmiljövård. 
Under 2018 har totalt ca 185 mnkr av anslaget gått 
till olika kulturmiljövårdsinsatser i enligt lag skyd-
dade miljöer, vilket också är en höjning jämfört med 
 föregående år. Länsstyrelserna lämnar dock även bi-
drag för  olika insatser i kulturmiljöer som saknar 
skydd enligt lag eller förordning. För 2018 är den 
siffran 13 mnkr. Om man jämför med 2016 så har 
dessutom länsstyrelserna höjt bidragsgivningen till 
just miljöer som saknar skydd med ca 6 mnkr.
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Sammanfattande slutsatser

Kulturmiljövårdsanslaget är statens starkaste eko-
nomiska styrmedel för kulturmiljövårdsinsatser. 
Under 2018 fördelades totalt 270,2 mnkr till olika 
kulturmiljövårdsinsatser över hela landet. Detta 
innebär en markant ökning av fördelade medel i 
förhållande till föregående år. Anslaget är av grund-
läggande betydelse för kulturmiljöarbetets mål-
uppfyllelse och är ofta en förutsättning både för 
 enskilda och för det civila samhällets möjlighet att 
 bevara, använda och utveckla objekt och miljöer 
med kultur historiskt innehåll.

Riksantikvarieämbetet har genom uppföljning av 
länsstyrelsernas redovisningar av hur  KMV-anslaget 
har använts och uppföljningar av de utbetalda bidrags-
medlen visat att regeringens önskade  övergripande 
 effekter av bidragsgivningen har uppnåtts. Genom att 
bidragsmedel fördelas till en mängd  olika kulturmiljö-
vårdsinsatser i landet kan viktiga kulturarv och kul-
turmiljöer bevaras, användas och utvecklas.

Kulturarvs-IT

Antalet institutioner och anställda

Under 2018 har inom ramen för Kulturarvs-IT 
10 254 000 kronor utbetalats till 22 regionala och 
kommunala kulturinstitutioner. Totalt har 22 arbets-
ledare och 125 personer med lönebidrag varit anställ-
da. Det sammanlagda sökta beloppet översteg det 
disponibla beloppet med 2 703 485 kronor, dvs drygt 
26 procent. Enligt förordningen (2003:248) om bi-
drag till lönekostnader inom verksamheten kultur-
arvs-IT lämnas bidrag i mån av tillgängliga medel 
(3 §) till högst det sökta beloppet (4 §). Hela den dis-
ponibla summan har fördelats genom att de  sökande 
beviljades 79 procent av de sökta beloppen.

Bedömning av effekter för institutionerna 
och kulturarvet

Under året har tillgängligheten till samlingarna 
fortsatt att öka genom digitalisering och publice-
ring av samlingar i databaser och på hemsidor. Flera 
av institutionerna redovisar en förbättrad intern till-
gänglighet och översikt över sina samlingar genom 
inventering och katalogisering. Samtidigt har den 
externa tillgängligheten till föremål, t. ex. fotografier, 
ökat genom publicering på hemsidor, digitaltmu-
seum.se och i sociala medier. Under året har drygt 
510  200 poster hanterats. Det hanterade materialet 
består bl. a. av fotografier, fotonegativ och textilier.

Bidraget till lönekostnader inom verksamheten 
Kulturarvs-IT har möjliggjort spridning, vård och 
bevarande av kulturarvet. Det har samtidigt lett till 
samverkan och kunskapsutbyte mellan  museerna 
och andra institutioner.

Tabell 16. Olika skyddsstatus för anläggningar och landskap

Alla objekttyper Utbetalade medel, %

Skyddsstatus (ett objekt kan ha flera skydd) 2018 2017 2016 

Skydd enligt lag totalt 83 86 87 

Varav skydd av kulturreservat (MB) 9 11 11 

skydd enligt 2 kap KML – Fornlämningar 27 26 30 

skydd enligt 3 kap KML – Byggnadsminnen 42 44 38 

skydd enligt PBL 3 8 6  

Förslag till skydd utreds 4 5 4 

Saknar skydd enligt lag 6 6 4 

Tabellen visar andelen medel som utbetalats för anläggningar 
(bebyggelse) och landskap (fornlämningar) med olika skyddsstatus. 
Utöver dessa medel har medel utbetalats till arkeologiåtgärder.
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Effekterna för de lönebidraganställda

Effekterna av Kulturarvs-IT bedöms av samtliga 
institutioner vara betydande för de lönebidrags-
anställda. Flera vittnar om att anställningen gett 
en känsla av trygghet och gemenskap och därmed 
ökad livskvalitet. Många av de anställda har tidi-
gare varit långvarigt arbetslösa men har tack vare 
anpassade arbetsuppgifter fått ett meningsfullt ar-
bete. Hos ett flertal institutioner har arbetet varit 
integrerat med den övriga verksamheten vilket lett 
till social gemenskap.

Sammanfattande bedömning

Riksantikvarieämbetet bedömer att merparten av 
de insatser som möjliggörs via Kulturarvs-IT inte 
skulle komma till stånd utan bidraget.

För att digitaliseringen som genomförs inom ra-
men för Kulturarvs-IT ska komma till så stor nytta 
som möjligt är det önskvärt att det koordineras med 
K-samsök och den nationella strategin för digitali-
sering, digital tillgänglighet och digitalt bevarande.
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Tabell 17. Bidrag och verksamhet inom ramen för Kulturarvs-IT 2018

Institutioner Erhållet Ändamål, åtgärder Arbetsledare  Antal anställda med lönebidrag 
 bidrag  Personer Tjänster

Jönköpings läns museum 470 721 Registrering, konvertering och skanning 1 5 3,25

Kulturparken Småland AB 403 747 Registrering, skanning, och digitalisering 1 5 2

Dalarnas museum 514 894 Registrering, märkning, fotografering, rengöring, 

  och skanning 1 5 4,25

Kalmar läns museum 488 384 Konvertering och städning av databasen 1 8 5,5

Stiftelsen Jamtli  488 703 Digitalisering, reprofotografering, bearbetning, 

  skanning, registrering, komplettering, rengöring 

  och vård 1 5 1

Östergötlands läns museum 439 128 Skanning, redigering, registrering och publicering 

  av fotografier 1 5 3

Hallands kulturhistoriska 

museum 438 223 Registrering, skanning, föremålsfotografering, 

  inventering och digitalisering 1 5 3,75

Landskrona museum  473 604 Numrering, skanning, bildjustering, publicering 1 5 4

Stiftelsen Upplandsmuseet  431 124 Rengöring, ompackning, skanning, bildbehandling, 

  fotografering av föremål och registrering  1 5 4,23

Norrbottens museum 504 462 Registrering och katalogisering av föremål, skanning

  och redigering av bilder, digitalisering, arkivering, 

  ljudbandstranskribering 1 9 7

Sundsvalls kommunarkiv 458 608 Skanning, publicering, texttydning, registrering, 

  namngivning och konvertering av filer 1 6 3

Gotlands Museum 470 124 Registrering, skanning, fotografering, vård, 

  uppordning, katalogisering och rengöring 1 5 5

Västerbottens museum 523 632 Skanning, komprimering av ljudfilmer, retuschering, 

  katalogisering, fotografering och rättning av poster 1 7 4,65

Regionmuseet Kristianstad 458 326 Rengöring, registrering och skanning av negativ  

  och positiv    1 7 4

Mölndals stadsmuseum 428 734 Registervård, publicering, foto- och, 

  föremålsregistrering placeringsinventering, 

  framtagning av bildspel och bildutskrifter  1 5 3,75

Länsmuseet Gävleborg 500 067 Fotografering, registrering, skanning och vård 1 7 4,6

Västmanlands läns museum 436 382 Vård, skanning, rättning och registrering med 

  metadata 1 5 4

Kulturen  408 900 Digitalisering, registrering, komplettering av 

  poster, skanning och bildhantering 1 5 3

Hälsinglands Museum 390 249 Accession, registrering, skanning, fotografering, 

  uppordning av fotografi och arkiv och skapande 

  av digital katalog 1 7 5

Blekinge museum 513 879 Vård, skanning, registrering och tillgängliggörande

  på nätet 1 6 4,6

Ljungby Kommunarkiv 486 030 Digitalisering av bildfiler, ljudfiler samt videokassetter 1 8 5

SUMMA 10 254 000  22 125  84,58
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Detta görs inom Information och kunskap
Inom verksamhetsområdet försörjer vi kulturarvs-
arbetet och samhället i stort med information och 
kunskap.

Ny kunskap möjliggörs genom Riksantikvarie-
ämbetets FoU-anslag 1:4 Forsknings- och utvecklings-
insatser inom kulturområdet. Myndigheten bedriver 
runforskning samt följer och granskar kulturarvs-
arbetet genom utvärderingar.

För att göra kulturarvsinformationen tillgäng-
lig och användbar erbjuder vi digitala och fysiska 
mötes platser och tjänster. En viktig bas är myndig-
hetens egna informationssystem och databaser. In-
formationsförsörjningen utvecklas genom att göra 
information från olika källor lättillgänglig. Infor-
mation tillhandahålls även via verktyg som gör det 
möjligt för offentliga och privata aktörer att exem-
pelvis skapa nya tjänster och sprida information.

Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) och 
Vitter hetsakademiens bibliotek tillhandahåller in-
formations- och forskarservice samt förvaltar  några 
av de största samlingarna av kulturarvsinformation 
i landet.

Till verksamhetsområdet hör den samverkan som 
bedrivs kring digitalisering, digitalt bevarande och 
digitalt tillgängliggörande av kulturarvet av med-
verkande myndigheter i Digisam.

Information och kunskap

Mål
Information och kunskap som är relevant för att 

bevara, använda och utveckla kulturarvet finns 

tillgänglig utifrån användarnas och målgrupper-

nas behov och förutsättningar.

� Kulturarv och samhälle

� Regler och bidrag

� Information och kunskap

� Kulturarvscentrum

40,9

107,4

119,6

37,8

Diagram 5. Verksamhetsområdets andel av det totala kostnadsutfallet
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Sammanfattning och måluppfyllelse
Stor vikt har under året lagts vid att få in anslaget 
till de centrala museerna i den löpande FoU-verk-
samheten. Anslaget har förbrukats i sin helhet. Re-
sultat från FoU-projekt har publicerats i artiklar, 
rapporter och böcker och spridits genom semina-
rier, konferenser och workshoppar. FoU-verksam-
heten har bl.a. stärkt kvaliteten i kunskapsutveck-
lingen vid Riksantikvarieämbetet och genom sam-
arbetet med andra forskningsfinansiärer i Sverige 
och Europa genererat ny kunskap av betydelse för 
en hållbar samhällsutveckling.

Genom uppföljningar och utvärderingar har kun-
skapen ökat om både effekterna av och förutsätt-
ningarna för kulturmiljöarbetet, vilket ger stöd för 
ett utvecklat kulturmiljöarbete. Fyra rapporter har 
publicerats under året, varav två genomlyser arbe-
tet med kulturmiljövärden inom olika delar av den 
fysiska planeringen. Kulturmiljövårdsanslagets an-
vändning och tillgängligheten till kulturarvet ur ett 
funktionshindersperspektiv har undersökts och re-
sultaten ger stöd i fortsatt tillgänglighetsarbete.

I samverkansplattformen Digisam har 15 led-
ningsdialoger och två heldagsmöten stärkt förut-
sättningarna för samsyn kring digitala  utmaningar. 
Ett råd har också inrättats för samverkan kring ju-
ridiska frågor. Samverkan mellan de medverkande 
myndigheterna och institutionerna bedöms ha ut-
vecklats. Med det juridiska rådet finns nu ett ge-
mensamt stöd i viktiga frågor, t. ex. upphovsrätt och 
upphandling.

Tillgängligheten till samlingar i arkiv och biblio-
tek har ökat under året. Ökningen är ett resultat 
av bl.a. fri tillgång till e-tidskrifter för  registrerade 
låntagare och digitalisering av publikationer. 
 Insatser har också gjorts för att förbättra och ut-
veckla den digitala infrastrukturen. Myndighetens 

egna publikationer har tillgängliggjorts i  Digitala 
veten skapliga arkivet (DiVA), där svenska läro-
säten, myndigheter och museer samverkar kring 
 vetenskaplig publicering. Tillgängliggörande av 
arkivets bildmaterial i Kulturmiljöbild (KMB) och 
Flickr Commons genom öppen licensmärkning har 
 fortsatt.

Resultatet av DAP har implementerats i samt-
liga 21 län. En stor utbildningsinsats har genom-
förts under året. Med det nya kulturmiljöregistret 
och en ny process för informationshantering finns 
nu ett komplett nationellt arkeologiskt undersök-
ningsregister som stöd i samhällsplaneringen. En 
stor mängd rättningar har medfört en kvalitetshöj-
ning av kulturmiljöinformationen.

Antalet institutioner som publicerar sina samlingar 
i K-samsök, där media får användas fritt, har fort-
satt att öka. Också antalet besök i söktjänsten 
Kringla fortsätter öka.

Sammantaget bedöms verksamheten under året 
ha genererat viktiga bidrag till ökad kunskap som 
stöd för kulturarvets bevarande, användning och 
utveckling samt till en ökad tillgänglighet till kul-
turarvet. Samarbetet med andra aktörer och använ-
dare av myndighetens tjänster har varit avgörande 
för uppnådda resultat.

Forskning och utveckling
Riksantikvarieämbetets FoU-anslag främjar forsk-
ning om kulturarv och kulturmiljö och bidrar till 
att forskningsområdet är levande i många akade-
miska miljöer. Finansieringen ger kulturarvsområ-
det nära samverkan med forskarsamhället och re-
levant, kvalitetssäkrad kunskapsutveckling. Ansla-
get främjar även forskning vid de centrala museerna 
med inriktning på museernas samlingar och för-
medlande verksamheter.
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Strategier och prioriteringar

Kulturarv och kulturmiljö

FoU-anslaget har fördelats utifrån Riksantikvarie-
ämbetets FoU-program 2017–2021 för kulturarv och 
kulturmiljö, där strategier och prioriteringar för 
kunskapsutvecklingen under perioden är fastställ-
da. Programmet innehåller fyra forskningsteman 
med behovsstyrd efterfrågan av tillämpad forskning. 
Beredningen sker i en forskningsrådsliknande pro-
cess med kollegial granskning som säkrar att be-
viljade projekt är relevanta och håller hög veten-
skaplig kvalitet.

2018 var andra året inom FoU-programmet 2017–
2021. En begränsning för typ av projekt som kun-
de sökas gjordes vid 2018 års utlysning, eftersom 
en stor del av medlen redan var uppbundna i fort-

sättningsprojekt. Endast inom teman där det sedan 
tidigare fanns få projekt kunde nya projekt sökas. 
Dessutom sattes en maxgräns på 750 000 kronor per 
år och projekt. 35 ansökningar med ett totalanspråk 
på 22 683 940 kronor inkom.

Initialt fördelades totalt 14 750 000 kronor från 
anslaget 1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom 
kulturområdet till 21 projekt 2018. Under året kom 
en rad omfördelningar att genomföras.

Slutresultatet blev att 28 projekt fick medel med 
en totalsumma på 17 314 196 kronor. Av dessa ingick 
20 projekt i den årliga utlysningen i FoU-program-
met; åtta inom temat Kulturarv och hållbar utveck-
ling, tre inom temat Samverkan och dialog, tre inom 
temat Hållbart bevarande och sex inom temat Kul-
turarvsarbetets förutsättningar.

Tabell 18. Redovisning av projekt per tema, belopp i tkr

   2018

Kategori Antal Belopp

1. Kulturarv och hållbar utveckling 8 6 824

2. Samverkan och dialog 3 1 588

3. Hållbart bevarande och förvaltning 3 2 025

4. Kulturarvsarbetets förutsättningar 6 4 176

Storslagen Fjällmiljö 0 0

JPI utlysning Heritage Plus 0 0

JPI utlysning: Digital Heritage 3 1 718

Uppdrag 5 981

Centrala museer 4 2 079

Summa projekt och uppdrag 32 19 393

Forskningskommunikation 10 198

Summa bidrag 42 19 591

Strategiarbete och administration   1 918

Bidrag från andra finansiärer   -825

Återbetalningar   -145

Anslaget totalt   20 540

Tabell 19. Fördelning till mottagare, belopp i tkr

   2018
Mottagare Antal Belopp

Museer 6 3 528

Länsstyrelser 0 0

Universitet/högskolor 20 13 425

Stiftelser 1 750

Övriga 3 700

RAÄ, extern medverkan* 9 1 023

RAÄ, uteslutande internt 3 163

Summa projekt/uppdrag/kommunikation 42 19 591

Strategiarbete och administration   1 918

Bidrag från andra finansiärer   -825

Återbetalningar   -145

Anslaget totalt   20 540

Kostnad i tkr  3 150 

* Projekt med externt rekryterad personal eller där hela eller delar 
av arbetet har lagts ut på en extern institution.

Tabell 18 och 19 redovisar fördelningen av anslaget för FoU-
programmet. Eftersom endast resultat från det första året i det 
nya FoU-programmet 2017–2021 kan redovisas finns inget 
jämförelsematerial mellan olika år inom programperioden.
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Dessutom finansierades första året tre projekt i 
den europeiska utlysningen Digital Heritage inom 
samarbetet Joint Programming Initiative for  Culture 
Heritage and Global Change (JPI Cultural  Heritage). 
Riksantikvarieämbetet bidrar under tre år med 
tre miljoner kronor och Vetenskapsrådet med sex 
 miljoner kronor till det svenska deltagandet i tre av 
totalt åtta internationella projekt.

Medel kom även att omfördelas från anslaget till 
centrala museer till ytterligare två interna projekt 
och två interna uppdrag med museianknytning.

Centrala museer

Från och med 2018 fördelar Riksantikvarieämbetet 
bidrag till de centrala museernas forskning. Enligt 
regleringsbrevet bör minst 3,5 miljoner kronor av 
anslaget gå till de centrala museerna. Utlysningen 
för 2018 ledde till sju inkomna projektansökningar, 
med ett sammanlagt anspråk på 3 715 638 kronor. På 
grund av otillräcklig kvalitet beviljades endast fyra 
ansökningar, om totalt 2  079 753 kronor. Riksan-
tikvarieämbetet har haft en dialog med de centrala 
museerna för att få reda på museernas önskemål om 
inriktningen på anslaget och informera om myn-
dighetens krav på ansökningar och redovisningar.

Strategisk utveckling

Samverkan med andra forskningsfinansiärer

Forskningsrådet Formas har tillsammans med Riks-
antikvarieämbetet och andra myndigheter tagit 
fram en forskningsagenda för det nationella forsk-
ningsprogrammet för hållbart  samhällsbyggande. 
Regering ens medel till det tioåriga programmet 
uppgår till 100 miljoner kronor per år. Agendan ska 
bl.a. bidra till målen för det statliga kulturmiljö-

arbetet, för arkitektur, form och design och för FN:s 
Agenda 2030 och New Urban Agenda.

I samarbete med Kungl.  Vitterhetsakademien och 
Riksbankens jubileumsfond  genomförde Veten skaps-
rådet under våren en första  utlysning om datadriven 
forskning, infrastruktur och tillgänglig görande av 
kulturarvssamlingar. Riks antikvarieämbetet med 
Digisam deltog i dialoger inför utlysningen om kul-
turarvsområdets och den humanistiska forskning-
ens förutsättningar och behov.

Genom medverkan i två nationella referensgrup-
per för EU:s forskningsfinansiering genom Hori-
sont 2020 har kulturarvets betydelse för ett hållbart 
samhälle lyfts fram i arbetsprogrammen för forsk-
ningsutlysningarna.

I det europeiska samarbetet JPI Cultural Herita-
ge har myndigheten medverkat i ett förändrings-
arbete för att effektivisera JPI-samarbetet, stärka 
det som aktör och öka genomslaget inom priorite-
rade områden. En affärsplan för finansieringen har 
beslutats som innebär att medlemsländerna bidrar 
ekonomiskt till Italiens koordinering av samarbetet.

Forskningskommunikation

Informationen om FoU-verksamheten på webben 
har omarbetats för att tydliggöra att bidraget för 
FoU till de centrala museernas forskning tillkom-
mit.

Utöver seminarier och konferenser har två särskil-
da satsningar gjorts för att sprida forskningsresulta-
ten. Dels har en fördjupad dialog med alla museer 
genomförts för att diskutera idéer, förslag och vi-
sioner för hur forskningen kan stärkas och utveck-
las. Dels har Riksantikvarieämbetet arrangerat ett 
seminarium som slutredovisning av de svenska JPI-
bidragen inom utlysningen Heritage Plus.



44

Riksantikvarieämbetets årsredovisning 2018 | Resultatredovisning

Publikationer

Genom publikationer och artiklar från pågående 
och avslutade projekt har kulturarvsområdet fått 
tillgång till ny och fördjupad kunskap inom  flera oli-
ka områden. Av totalt tio publikationer under 2018 
har sex getts ut av andra aktörer och fyra av Riks-
antikvarieämbetet med anledning av olika FoU-pro-
jekt. För vissa publikationer har publikationsstöd 
från FoU-anslaget sökts och beviljats. Information 
om publikationerna finns på Riksantikvarieämbe-
tets webbsida. Artiklar och böcker publicerade med 
öppen tillgång går att läsa direkt via länkar i data-
basen FoU-Katalog på webben. 

Seminarier och konferenser

Forskningen i pågående projekt har presenterats 
och diskuterats vid flera konferenser, seminarier 
och workshoppar inom ramen för respektive pro-
jekt både lokalt, nationellt och internationellt. De 
med Naturvårdsverket samfinansierade projekten i 
utlysningen Integrerad natur- och kulturmiljövård för 
en levande fjällvärld slutredovisades på en större kon-
ferens i april 2018.

Sammanfattande bedömning

Under 2018 har stor vikt lagts vid att få in anslaget 
till de centrala museerna i den löpande FoU-verk-
samheten. Externa och interna projekt, uppdrag och 
utvecklingsarbeten har genomförts och anslaget har 
förbrukats i sin helhet, varav 19 591 989 kronor har 
gått till bidrag till forskning och utveckling.

En väl fungerande beredningsprocess tryggar 
att den finansierade forskningen och utvecklingen 
är behovsstyrd och kvalitetssäkrad. Resultat från 
FoU-projekt har fortlöpande publicerats i artiklar, 

rapporter och böcker och har diskuterats och spri-
dits genom seminarier, konferenser och workshop-
par. FoU-verksamheten har stärkt kvaliteten i kun-
skapsutvecklingen vid Riksantikvarieämbetet och 
i kulturarvsområdet samt placerat forskningen i 
många akademiska miljöer.

Samarbetet med andra forskningsfinansiärer i 
Sverige och Europa har skapat nya möjligheter till 
finansiering av forskning och utveckling samt ge-
nererat ny kunskap av betydelse för en hållbar sam-
hällsutveckling.

Runforskning
Riksantikvarieämbetet bedriver forskning om run-
stenar och runskrift. Myndigheten har tillsammans 
med Uppsala universitet beviljats närmare nio mnkr 
från Kungl. Vitterhetsakademien och Riksbankens 
Jubileumsfond. Syftet är att skapa en digital forsk-
ningsplattform, Evighetsrunor, som ska länka sam-
man och tillgängliggöra olika informationskällor till 
stöd för forskning, tvärvetenskapligt kulturarvsar-
bete och andra intresserade parter, inklusive allmän-
heten. Tre delprojekt har genomförts och en halv-
tidskonferens hållits, vid vilken projektets olika de-
lar presenterades och diskuterades med målgruppen. 
Runforskarna har hållit 26 föreläsningar, publicerat 
två rapporter, skrivit elva artiklar och blivit intervju-
ade 17 gånger i såväl traditionell media som poddar.

Uppdragsarkeologi
Enligt Riksantikvarieämbetets målbild ska det 
uppdragsarkeologiska systemet vila på rättssäker-
het, transparens, effektivitet och förtroende. Den 
nya processen för hanteringen av fornminnesinfor-
mation, vilken tagits fram inom programmet DAP, 
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berör hela den arkeologiska processen inklusive 
uppdragsarkeologin. För uppdragsarkeologin inne-
bär förändringen ett förtydligande av roller och 
ansvar, bl.a. genom att länsstyrelserna ges ett tydligt 
ansvar att godkänna den information som skapas 
inom uppdragsarkeologin. Riksantikvarieämbetet 
har ett övergripande ansvar att stödja processen, t. ex. 
genom vägledningar, utbildningar och tillhanda- 
hållande av digital information. Hanteringen av 
analoga dokument som hittills präglat det uppdrags-
arkeologiska systemet ersätts av en digital hantering 
som bidrar både till kortare ledtider och högre in-
formationskvalitet (se vidare avsnittet Förvaltning 
och utveckling av digital information). Med anledning 
av den nya processen för hantering av fornminnes-
information har Riksantikvarieämbetet reviderat 
före skrifterna för uppdragsarkeologi.  Revideringen 
av myndighetens vägledning för uppdragsarkeologi 
är relativt omfattande och revideras därför avsnitt för  
avsnitt. Den rapport som undersöker tillämpning en 
av fornlämningsbegreppet med utgångspunkt i 
1850-årsgränsen berör även uppdragsarkeo login (se 
vidare avsnittet Överinseende).

Utvärderingsstöd i kulturmiljöarbetet
Förutsättningarna för kulturmiljöarbetet analyse-
ras genom utvärderingar och uppföljningar som ger 
myndighetens prioriterade målgrupper kunskapsun-
derlag för att utveckla kulturmiljöarbetet. Fyra rap-
porter har publicerats under året.

I rapporten Kulturvärden försvinner i byggproces-
sen har Riksantikvarieämbetet undersökt hur kom-
muner hanterar kulturvärden i byggprocessen. Den 
övergripande slutsatsen i utvärderingen är att det 
finns omfattande brister i hur kulturvärden hanteras 
i samband med ändring av byggnader. När kultur-

värdena varken uppmärksammas eller följs upp or-
dentligt i byggprocessen riskerar kulturvärden att 
gå förlorade. Riksantikvarieämbetet bedömer att 
antikvarisk kompetens i kommunerna och uppda-
terade kulturmiljöunderlag samt rutiner och hand-
läggarstöd är faktorer som skulle stärka kommu-
nernas förmåga att hantera kulturvärdena i enlighet 
med plan- och bygglagen. Utvärderingens slutsat-
ser och rekommendationer har tillsammans med de 
iakttagelser som gjordes i en tidigare rapport (Kul-
turvärden i planerings- och bygglovsprocesser) spridits 
till kommunala handläggare och antikvarier. Detta 
har skett genom myndighetens deltagande på semi-
narier i fyra län (Stockholm, Västra Götaland, Upp-
sala och Örebro län). Med utvärderingens resultat 
som utgångspunkt har myndigheten fått en debatt-
artikel publicerad i tidskriften Dagens samhälle.

Utvärderingen Precisera bristerna – åtgärda be-
hoven rör förutsättningarna för kulturmiljöarbe-
tet i transportplaneringens tidiga skeden. Slut-
satsen är att tillämpningen av åtgärdsvalsstudier i 
högre grad än idag kan användas som verktyg för 
ett proaktivt kulturmiljöarbete med syfte att uppnå 
syner gier mellan flera statliga mål. Åtgärdsvalsstu-
dier kommer sällan till användning för detta syf-
te. Trafikverket och andra inblandade aktörers kul-
turmiljöarbete kan stärkas om bristerna i relationen 
transportsystem och kulturmiljöer preciseras och 
att åtgärdsvalsstudier i högre utsträckning används 
för att identifiera lämpliga åtgärder. Därtill borde 
integrerade planeringsunderlag av den typ som bl. a. 
Trafikverket utvecklat under senare år tillgänglig-
göras redan i de tidiga skedenas bristanalyser och 
åtgärdsvalsstudier. Samverkan kan också stärkas 
mellan Trafikverket, regionala planupprättare och 
kommuner.
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Riksantikvarieämbetet genomför årligen en för-
djupad studie avseende hur medlen för kulturmil-
jövård förbrukats utifrån anslagets förordning och 
regeringens intentioner. I rapporten Öppet, men inte 
för alla, har Riksantikvarieämbetet undersökt hur 
kulturmiljövårdsanslaget bidrar till öppna och till-
gängliga kulturmiljöer. Rapporten visar att 80 pro-
cent av kulturmiljövårdsanslaget går till miljöer som 
är öppna för allmänheten och att den andelen har 
ökat över tid. Däremot har anslaget i liten utsträck-
ning lämnats till kulturmiljöer som är tillgängliga 
ur ett funktionshindersperspektiv. Länsstyrelserna 
kan genom ett mer strategiskt arbetssätt se till att 
anslaget i högre grad främjar tillgänglighet.

I samband med att Riksantikvarieämbetet fick ett 
vidgat uppdrag inom museiområdet initierades pro-
jektet Museer – en fråga för fler. Inom projektet un-
dersöktes vilka hinder museerna upplever som gör 
att inte fler besökare kommer samt vilka strategier 
och arbetsmetoder de använder för att vidga sin pu-
blik. Undersökningen visar bl.a. att den forskning 
som finns tenderar att förlägga orsakerna inom mu-
seerna själva medan museerna i större utsträckning 
pekar på externa faktorer eller praktiska faktorer 
som kan lösas med ökade resurser. Projektet resul-
terade i rapporten Att vidga sin publik handlar om att 
vidga sig själv. I samband med att rapporten publi-
cerades arrangerades en halvdagskonferens. Bland 
föredragshållarna och debattdeltagarna fanns för-
utom Riksantikvarieämbetet, Nationalmuseet i 
 Köpenhamn, Stockholms universitet, Sveriges Mu-
seer, Malmö Museer, Tekniska Museet, Jamtli och 
samtidskonstprojektet History Unfolds representera-
de. Rapporten uppmärksammades även av Kultur-
nytt i Sveriges Radio och används som kurslittera-
tur vid flera universitet.

Kulturarvet och skolan

För regeringsuppdraget att kartlägga kulturarvs-
arbetets betydelse för skolväsendet samt att främja 
samverkan mellan skolväsendet och kulturarvsinsti-
tutionerna har en plan beslutats för 16 kartläggande 
och främjande aktiviteter. Samverkan är inledd med 
Riksarkivet, Statens kulturråd och Skolverket och 
dialog är påbörjad med andra berörda, såsom intres-
seföreningar och yrkesutövare inom kulturarvssek-
torn. En övergripande kartläggning och en forsk-
ningsöversikt kring samverkan mellan skolväsendet 
och kulturarvsinstitutionerna har tagits fram. Där-
utöver har det gjorts en fördjupad bakgrund av mu-
seernas utveckling som lärande institutioner och en 
sammanställning av relevanta delar i skolans styrdo-
kument. Riksantikvarieämbetet bistår också Riks-
arkivet i en pågående kartläggning av arkivens skol-
verksamhet.

Digisam
Samverkansplattformen för digitalisering inom kul-
turarvsområdet, Digisam, består av 22 medverkande 
myndigheter och institutioner och leds av en styr-
grupp med fem generaldirektörer/museichefer från 
berörda organisationer. Visionen är att kulturarvet 
är digitalt och tillgängligt för alla. Samverkan rik-
tar sig i första hand till de medverkande men må-
let är att effekter och resultat ska gagna alla aktö-
rer i kulturarvsarbetet. Riksantikvarieämbetet håller 
 Digisams sekretariat då myndigheten har i uppdrag 
att samordna och stödja arbetet med digitalisering, 
digitalt bevarande och digital förmedling inom kul-
turarvsområdet.

Under året har fokus legat på att utveckla kontak-
terna mellan sekretariatet och ledningsgrupperna 
för de medverkande myndigheterna och institutio-
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nerna. Totalt har ledningsdialoger med 15 av de 22 
medverkande ledningsgrupperna genomförts. Dia-
logerna är ett led i sekretariatets arbete med att stöt-
ta institutionsledningarna kring digital transforma-
tion. Dialogerna har resulterat i en stärkt kontakt 
mellan sekretariatet och de medverkandes lednings-
grupper, en bättre förståelse hos de medverkande 
för Digisam, dess nuvarande och framtida roll och 
funktion, samt för sekretariatet en ökad förståelse 
och helhetsbild av de medverkandes utmaningar i 
digitalisering inom kulturarvsområdet.

Digisam har också hållit i två heldagssamman-
komster för de medverkande institutionscheferna 
kring digitalt ledarskap. Sammankomsterna har 
syftat till att stärka det digitala ledarskapet hos 
de medverkande samt frambringa en ökad samsyn 
kring digitala utmaningar och Digisams fortsatta 
utveckling.

Några andra viktiga prestationer under året är 
att Digisam inrättat ett juridiskt råd för samver-
kan kring juridiska frågor, deltagit aktivt i det eu-
ropeiska samarbetet Digital Cultural Heritage and 
Europeana (DCHE) samt samverkat med Veten-
skapsrådet avseende fördelningen av finansiering 
till digital infrastruktur som stödjer datadriven 
forskning.

Digisam har, med utgångspunkt i dialogerna 
med de medverkandes ledningar, påbörjat ett stör-
re arbete med att systematiskt utveckla samverkan 
inom Digisam. Ambitionen är att etablera former 
för bred, verkningsfull och långsiktigt hållbar sam-
verkan inom de områden som bedöms som mest an-
gelägna för Digisams medverkande.

Informationsförsörjning
För att bevara, använda och utveckla kulturarvet 
krävs att alla aktörer har tillgång till tillförlitlig 
 information. För att göra informationen tillgäng-
lig erbjuder och utvecklar Riksantikvarieämbetet 
digitala och fysiska mötesplatser och tjänster.

Arkiv och bibliotek

Antikvarisk-topografiska arkivet och Vitterhetsaka-
demiens bibliotek är med sina samlingar och service 
en del av den vetenskapliga infrastrukturen. Använ-
dare vill söka kulturarvsinformation på ett enhet-
ligt sätt, oavsett om formatet är analogt eller digi-
talt. Bägge formaten finns i bibliotekets samling-
ar och en upphandling av ett nytt bibliotekssystem 
för att bättre hantera och utveckla bibliotekstjäns-
terna har genomförts.

Biblioteket ger stöd till och samordnar myndig-
hetens utgivning. Under året flyttades de digitala 
publikationerna från den egna publiceringsplattfor-
men Samla till DiVA, en nationell konsortie lösning 
där svenska lärosäten, myndigheter och museer 
samverkar kring vetenskaplig publicering.

Arkivet har genomfört kompetenshöjande insat-
ser inom området digital arkivering och digitalise-
ring för att bättre kunna bevara den digitala infor-
mationen och göra den tillgänglig för fler.

Publicering i Kulturmiljöbild (KMB) och Flickr 
Commons sker kontinuerligt genom öppen licens-
märkning (Creative Commons-licens eller Public 
Domain Mark). Delar av bildsamlingen som publi-
cerats genom Flickr Commons har resulterat i när-
mare 1  600  000 bildvisningar under året och om-
kring 19 miljoner bildvisningar sedan starten 2009. 
Digitalisering har skett av ca 4  000  flygfotobilder, 
ca 4 000 ritningar, ca 110 000 registerkort över 
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 ritningar, 4 000 rumsplanscher och huvuddelen, ca 
650 blad, ur handteckningssamlingen.

Arkivets utlån av arkivalier för studier i läsesa-
len har liksom distansförfrågningar minskat något. 
Arkiv och bibliotek har satsat på att öka säkerhe-
ten för samlingarna i samband med hantering och 
utlån för studier i läsesal genom nya säkerhetsru-
tiner samt förbättrade rutiner för skadedjurs- och 
klimatkontroll.

Biblioteket har satsat på ökad tillgänglighet, bl.a. 
genom fri tillgång till e-tidskrifter för registrerade 
låntagare samt digitalisering av publikationer. Utlå-
nen av det analoga materialet och den  platsbundna 
användningen har minskat då allt mer material är 
virtuellt tillgängligt. Denna trend inom den veten-
skapliga infrastrukturen behöver parallellt en ut-
vecklad statistikuppföljning gällande den digita-
la användningen vilket under året har genomförts. 
Arbetet med att göra tillgången till bibliotekets li-
censierade e-resurser känd bland både etablerade 
och nya användargrupper fortsätter utifrån  tidigare 
och pågående intressentanalyser.

Beställningar av digitala kopior av fotografier ur 
arkivets samlingar har minskat något jämfört med 
tidigare år. Det beror troligen på att allt fler bilder är 
tillgängliga digitalt. Tillväxten av arkivsamlingarna 
har varit större än tidigare år och har skett dels ge-
nom återtagande av en arkivdeposition från Kungl. 
Myntkabinettet och dels genom myndighetens egen 
arkivbildning.

För att visa vilka möjligheter Riksantikvarie-
ämbetets arkiv och bibliotek erbjuder har myndig-
heten tagit emot studiebesök och genomfört vis-
ningar för arkeologistudenter, Ortnamnsrådet, 

Vitterhetsakademien, m. fl.

Två forskarseminarier har med medel från Riks-
antikvarieämbetets FoU-medel arrangerats i sam-
verkan med Nordiska museet. Seminarierna hade 
temat Forskardriven digitalisering eller Datadriven 
forskning? och vände sig till minnesinstitutioner 
och forskare.

Förvaltning och utveckling av 
digital information

Information om fornlämningar – DAP

Samordnad och tillgänglig fornminnesinformation 
är ett nödvändigt stöd för samhällsbyggandet. Där-
för driver Riksantikvarieämbetet programmet DAP 
mellan 2014 och 2019. Resultatet av programmet, en 
ny arkeologisk process, har implementerats i samt-
liga 21 län vilket främst påverkat länsstyrelserna, 
Riksantikvarieämbetet och de som utför arkeolo-
giska fältarbeten.

Det tidigare digitala fornminnesregistret FMIS 
har ersatts med Kulturmiljöregistret. Kopplat till 
detta arbete har en ny process för informationshan-
teringen etablerats med en tydlig rollfördelning och 
ett nytt IT-stöd. Informationen digitaliseras nume-
ra direkt då den skapas, för att sedan stegvis för-
ädlas fram till publicering. Uppgifterna blir snabbt 
tillgängliga och informationskvaliteten säkras. Den 
tidigare processen innehöll flera steg med omdigi-
talisering vilket gav långa ledtider och risk för kva-
litetsförluster samtidigt som ansvarsförhållandet 
mellan olika aktörer var oklart. I Kulturmiljö-
registret godkänns och publiceras informationen 
av länsstyrelserna, och inte som tidigare av Riks-
antikvarieämbetet, vilket innebär en mer transpa-
rent och tydlig rollfördelning och hantering.
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Tabell 20. Användning av arkiv- och bibliotekssamlingar

Arkiv 2018 2017 2016 

Antal ärenden (förfrågningar) till arkivet 568 680 701 

Utlånade volymer varav arkivmaterial  7 302 11 738 16 800 

Accession arkiv, antal hyllmeter 40 44 69 

Accession digitala filer 8 560

Beställda kopior av fotografier via 

KMB och Informationstorget 707 628 870 

Bibliotek

Aktiva användare 1 053

Utlånade volymer varav biblioteksmaterial 21 870 25 072 31 781

Tillväxt samlingar Bibliotek 1 283 2 409 1 752 

Bestånd elektroniska licensierade

 samlingen 2 996

Antalet nedladdningar licensierade 

 samlingen 9 200

Antal sökningar i publikationsdatabas 89 700 89 000 80 000 

Bestånd löpande tryckta tidskrifter, 

 antal titlar 639

Antal ärenden (förfrågningar) går liksom antalet utlånade  volymer 
ner något, en förklaring kan vara att framtagningarna  begränsats 
och att det numera inte tas fram mer än det som efterfrågas (de höga 
siffrorna för 2016 avser ett särskilt utlån till Statens  fastighets verk och 
är inte helt representativa). Bildbeställningarna går upp  något från 
2017 men från en lägre nivå, det går f.n. inte att säga om  minskningen 
är en trend eller en normal variation i beställar mönstret. 
Förhoppningen är att en ökad användning kan uppnås, trots 
nedgången i fysiska lån, genom ökat digitalt tillgängliggörande. I 
accessionen av arkiv är inte inräknat 40 hm återtaget material som 
varit deponerat hos Kungliga Myntkabinettet. Digitala leveranser 
avser antal inlästa filer i bevarandesystem, motsvarande statistik 
finns inte för tidigare år.

Tabell 21. Antal öppettimmar och besök

 2018 2017 2016 

Öppettimmar 1 246 1 218 1 285 

Besök 4 600 5 520 5 264 

Kostnad i tkr 27 151 27 120 25 768 

Östra stallets funktion som en öppen fysisk mötesplats och studie-
plats är fortsatt viktig även om den digitala användningen påverkar 
antalet platsbesök. Antalet besök räknas enligt en stickprovsmetod 
som tillämpas i Kungliga Bibliotekets officiella biblioteksstatistik.

Av besökarna var 1 932 kvinnor och 2 668 män. Antalet är beräknat 
på helår utifrån uppgifter om kön som insamlats fr.o.m. april till 
december.

Biblioteket ändrar i enlighet med Kungliga Bibliotekets nationella 
statistikinsamling innehållet i tabellerna något och räknar årets 
aktiva användare i biblioteket i stället för nya låntagare. Behovet 
av att utveckla statistik gäller även för den digitala samlingen. 
Ytterligare mätvärden i tabellerna har tillförts för att bättre  redovisa 
den hybrid av information samlingarna idag uppvisar. Lånen av 
analogt material minskar medan de digitala resurserna nyttjas 
mer. Efterfrågan är hög på tillgång av vetenskaplig information för 
 forskare och tjänstemän även utanför lärosätena. Användningen av 
bibliotekets e-resurser visar dock att tillgång till licensierat material 
för registrerade låntagare behöver marknadsföras mer. Ingångarna 
till det digitala skiljer sig delvis från de analoga resurserna, ökad 
användning sker tydligt efter undervisningstillfällen och 
informations insatser. Förvärvet av det analoga materialet minskar 
något jämfört med de senaste årens satsning på en förstärkning av 
det museologiska området.
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Kulturmiljöregistret innehåller förutom informa-
tion om fornminnen även information om arkeo-
logiska undersökningar, genom att data överförs 
automatiskt från länsstyrelserna till Kulturmiljö-
registret. Detta ger ett komplett och publikt na-
tionellt arkeologiskt undersökningsregister vilket 
länge varit efterfrågat.

I samband med överföringen av information från 
FMIS till Kulturmiljöregistret genomfördes om-
fattande rättningar. Cirka 120 000 objekt korrige-
rades avseende antikvarisk bedömning. Cirka 300 
kulturmiljöhandläggare vid länsstyrelserna och ar-
keologiska utförare har genomgått en två dagar lång 
utbildning i de nya verktygen och därmed fått be-
hörighet att registrera data i Kulturmiljöregistret. 
Det ökade antalet behöriga som har möjlighet att 
registrera och rätta felaktigheter förväntas på sikt 
leda till bättre kvalitet i registret.

En förutsättning för driftsättningen av Kulturmiljö-
registeret är det nya IT-stödet för länsstyrelsens 
kulturmiljöhandläggare, ASK (Allmänt handläggar-
Stöd Kulturmiljö), som utvecklats i samarbete med 
länsstyrelserna. ASK har implementerats parallellt 
med införandet av Kulturmiljöregistret.

Infrastruktur för kulturmiljödata/kulturarvsdata

Myndigheten har informationsansvar för ett antal 
informationsmängder och e-tjänster enligt lagen 
om geografisk miljöinformation (2010:1767). Via K-
samsök länkas kulturarvssamlingar från olika or-
ganisationer ihop och information tillgängliggörs 
via maskinläsbara gränssnitt och sökverktyg såsom 
Kringla. Under 2018 har antalet institutioner som 
publicerar sina samlingar i K-samsök växt från 58 till 
63. Andelen media som saknar upphovsrättsmärk-
ning ligger idag på 4,7 procent. Under 2018 ökade 

Tabell 22. Översikt över informationssystem och e-tjänster

Bebyggelseregistret BeBR Information om det byggda kulturarvet i Sverige. www.bebyggelseregistret.raa.se

Extern webb Myndighetens externa webb. www.raa.se

Fornsök Information om fornlämningar i Sverige. www.fmis.raa.se

Katalog 74 Digitalt sökregister till den äldre delen av bibliotekssamlingen. http://katalog1974.raa.se

Kringla Mobil söktjänst för telefoner med operativsystemet Android

Kringla.nu Söktjänst som samsöker i K-samsök, Europeana (ca 30 miljoner föremål), Libris samt stödjer semantisk länkning 

 med och presentation av ovanstående samt Wikipedia, Wikimedia Commons och Platser.se. www.kringla.nu

K-samsök En teknisk plattform som skördar och tillgängliggör information från RAÄ:s system samt från museer. 

 Levererar data till Europeana. www.ksamsok.se

Kulturmiljöbild KMB Digital plattform för administration och presentation av bilder ur ett urval av RAÄ:s bildsamlingar. kmb.raa.se

Kulturmiljöregistret KMR Digitalt register över kulturhistoriska lämningar, med uppgifter om var arkeologiska uppdrag skett samt en 

 e-arkivsprodukt över deras resultat (såsom rapporter, data, fynd m.m.). Kulturmiljöregistret ersätter  

 Fornminnesregistret. 

Platser.se Öppen e-tjänst för alla att dela med sig egna berättelser och media om en plats. app.raa.se/id/platser/

Ritningsregistret Digitalt sökregister till ritningar i arkivsamlingen. ritreg.raa.se

Samla Digital publiceringsplattform för fulltextmaterial. samla.raa.se

Visual Arkiv Digitalt sökregister till arkivsamlingen. www.visualarkiv.se

Vitalis Digitalt sökregister till, samt administration av, bibliotekssamlingen. vitalis.raa.se
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antalet besök på söktjänsten Kringla, som är kopp-
lad till K-samsök, med 26 procent.

K-samsök gör det också möjligt för svenska 
 museer och andra minnesinstitutioner att effektivt 
leverera kulturarvsdata till den europeiska kultur-
arvsportalen Europeana. Totalt antal objekt som är 
tillgängliga via K-samsök är 7  340  178 varav 2  897 
740 också är publicerade i Europeana.

Exempel på system och tjänster

Bebyggelseregistret, Platser och FMIS 

Utöver normal förvaltning har insatserna rörande 
Fornminnesinformationssystemet (FMIS) främst 

rört rättningar inför överföringen av information 
från det gamla registret till det nya. Arbetet med 
den tidigare eftersläpningen i uppdateringen av in-
formation i FMIS har åtgärdats och är nu i balans 
när den nya tjänsten är i bruk.

I Bebyggelseregistret (BeBR) har myndigheten 
påbörjat arbetet med att identifiera hur en  framtida 
hantering av bebyggelseinformation kan komma att 
ingå i ett gemensamt register för kulturmiljö. Det 
fortsatta arbetet med kvalitetsförbättring av infor-
mationen om statliga byggnadsminnen har slut-
förts. Även andra kvalitetsförbättringar har genom-
förts, bl. a. av de geografiska positionerna.
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Diagrammet visar andel bilder i K-samsök utifrån rättigheter för vidareanvändning. Även andelen bilder 
som inte är märkta med licensvillkor anges. Andelen media som inte är märkt fortsätter att minska och är 
nu nere i fem procent. Andelen media som får användas fritt har ökat.

Diagram 6. Villkor för användning av objekt i K-samsök
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� 2018  � 2017  � 2016

Tabell 23. Platser

Volym i antal 2018 2017 2016

Antal nyregistrerade platser 133 480  383

Antal nyregistrerade användare 70 128  151

Kostnad i tkr 571  3 603 1 177

Tabellen visar antal registrerade användare och antal skapade 
platser. Antalet nya användare samt nya berättelser har minskat 
2018 jämfört med tidigare år trots en modernisering av tjänsten. 
Myndigheten har fortsatt valt att inte göra några större marknads-
föringsinsatser utan har istället fokuserat på att utveckla potentiella 
samarbeten för berättelseinsamling. 

Tabell 24. Antal registrerade objekt, volym i tusental. 

Respektive år visar ackumulerade värden.

Volym i tusental 2018 2017 2016

Fornlämningar 705 704  694

Byggnader 102 100   99

Bilder 209 207 207 

Kostnad i tkr 9 824 15 918 16 377

FMIS ärendebalans är åtgärdad under 2018. Nytt arbetssätt under 
införande, från en analog process till en ny digitalt arkeologisk 
process. Antalet handläggare som hanterat arkeologiska rapporter 
och fyndfördelning manuellt har i och med avvecklingen av projekt 
Klara minskat 2018 vilket påverkat lönekostnader. Utveckling har 
skett av ett flertal IM-anläggningar för att stödja den nya digitala 
processen.
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Under 2018 har myndigheten inte arbetat aktivt för att marknadsföra 
FMIS och BeBR. Under 2018 ökade antalet besök i Kringla med 
26  procent jämfört med 2017. För KMB har antalet besök gått ner men 
sessionerna blir längre, besökarna stannar alltså längre på sajten.

Diagram 7. Antal besök i informationssystemen 
BeBR, Fornsök, Kringla och KMB
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Detta görs inom Kulturarvscentrum
Inom verksamhetsområdet driver myndigheten 
praktiknära utvecklingsarbete i samarbete med an-
dra aktörer för långsiktig nytta i kulturarvsarbetet. 
Vi samlar, utvecklar och sprider kunskaper, meto-
der och tekniska lösningar med direkt tillämpning 
i kulturarvsarbetet, bl. a. i utställningsproduktion, 
digitalisering, digital förmedling och kulturvård.

Till verksamhetsområdet hör kulturarvslaborato-
riet, som erbjuder naturvetenskapligt stöd för tvär-
disciplinära utvecklingsfrågor, och utställnings-
verkstaden som erbjuder teknik- och metodstöd för 
utveckling av utställningsmediet. Verksamhet inom 
digital förmedling och digitaliseringsfrågor är un-
der utveckling. En kulturarvsinkubator för att stöd-
ja produktutveckling och företagande inom kultur-
arvsområdet hör också till verksamhetsområdet.

Kulturarvscentrum

Sammanfattning och måluppfyllelse
Verksamheten i Kulturarvscentrum har fortsatt att 
utvecklas genom dialog med museer och andra ak-
törer i kulturarvsarbetet. Samarbetsprojekt vid kul-
turarvslaboratoriet och utställningsverkstaden har 
genererat nya kunskaper och erfarenheter som spri-
dits till andra aktörer för tillämpning i deras kultur-
arvsarbete. Årets 14 samarbetsprojekt inom ramen 

Mål
Kulturarvscentrum är en känd och etablerad 

verksamhet som skapar nytta i kulturarvsarbetet.

� Kulturarv och samhälle

� Regler och bidrag

� Information och kunskap

� Kulturarvscentrum

40,9

107,4

119,6

37,8

Diagram 8. Verksamhetsområdets andel av det totala kostnadsutfallet
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för gästkollegekonceptet, och flera  gemensamma 
 utvecklingsarbeten i den utställningstekniska verk-
staden, bedöms göra konkret nytta i kulturarvs-
arbetet. Verkstaden har utvecklats vidare som na-
tionell resurs och utvecklingsmiljö för bl. a. Hack for 
Heritage och Kulturarvsinkubatorn. Efterfrågan på 
samverkan är stor.

Genom myndighetens nationella och internatio-
nella kontakter har natur- och tvärvetenskapliga 
samarbeten på kulturarvsområdet utvecklats under 
året. Myndigheten har också fortsatt bidragit till 
etableringen av en nationell forskningsinfrastruk-
tur för utveckling av natur- och  tvärvetenskapliga 
tillämpningar i kulturarvsarbetet, internationellt 
kallat Heritage science. Samarbetet kring standarder 
på europeisk nivå inom CEN/TC346 Conservation 
of Cultural Heritage och med SIS, Swedish Stan-
dards Institute, har stärkt förutsättningarna för kul-
turarvsarbetet. I det europeiska standardiserings-
arbetet har fyra nya standarder publicerats som stöd 
för bevarandearbetet. Genom att samtliga europe-
iska standarder inom området är fritt tillgängliga 
under 2018-2020 har olika aktörer större möjlighet 
att använda dessa i sitt arbete.

I verksamhetsområdet har aktiviteterna och sam-
verkan bidragit till att utveckla kulturarvsarbetet. 
Verksamheten under året bedöms sammantaget ha 
skapat konkret nytta i kulturarvsarbetet genom de 
många aktörer som använder standarder samt och 
nya kunskaper och metoder i sina verksamheter.

Kulturvårdsutveckling
I kulturarvslaboratoriet har 14 samarbetsprojekt ge-
nomförts inom gästkollegekonceptet, med deltagare 
från bl. a. Vasamuseet, Världskulturmuseerna, Riks-

arkivet, Svenska kyrkan och Länsmuseet Gävleborg. 
Genom enkätuppföljning med nyttoindex har 71 
procent av de svarande angett att projekten har gett 
stor eller mycket stor nytta för deras kommande ar-
bete.

I samband med invigningen av Nationalmuseum 
avslutades ett samarbete kring material för utställ-
ning, packning och förvaring. Arbetet presentera-
des vid en internationell konferens i London och 
vid Riksantikvarieämbetets årliga konferens Sam-
lingsforum. Workshoppar har genomförts om doku-
mentationsmetoder som multispektral- och RTI-
undersökning. Myndigheten deltog för andra året i 
det nationella arrangemanget ForskarFredag, som är 
en del av EU-kommissionens European Researchers 
Night, i samarbete med Uppsala universitet Campus 
Gotland och Fenomenalen Science Center.

Sedan flera år pågår ett europeiskt samarbete 
inom Horisont 2020, E-RIHS, för att etablera en 
forskningsinfrastruktur för utveckling av natur- 
och tvärvetenskapliga tillämpningar på kulturarvs-
området. Genom ett pågående EU-projekt, Iperion 
CH, har myndigheten medverkat i två internatio-
nella workshoppar. Riksantikvarieämbetet följer de 
europeiska satsningarna och har initierat det natio-
nella nätverket Heritage Science Sverige, dels för att 
utveckla nationella och internationella samarbeten 
men också för att möjliggöra anslutningar till de eu-
ropeiska samarbetena. En första konferens i nätver-
ket har också genomförts, Heritage Science Sverige 
Forum. Arbetet har bl. a. resulterat i ett nytt sam-
arbete med forskningsinfrastrukturerna MAX IV 
och ESS om utvecklad tillämpning av synkrotron-
teknik för kulturarv.
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Standardisering

Ett omfattande standardiseringsarbete pågår på eu-
ropeisk nivå, CEN/TC346 Conservation of Cul-
tural Heritage. Riksantikvarieämbetet driver det 
 svenska arbetet genom ordförandeskapet i den tek-
niska kommittén SIS/TK479 och var i år värd för 
det årliga europeiska kommittémötet. Under året 
har ytterligare fyra nya standarder publicerats till-
sammans med en första svensk översättning. Totalt 
har nu 33 standarder publicerats.

Riksantikvarieämbetet och SIS, Swedish Stan-
dards Institute, har slutit ett avtal som innebär att 
dessa standarder blir tillgängliga utan kostnad för 
kulturarvsområdet under åren 2018–2020. Syftet är 
att öka tillämpningen av standarder på kulturarvs-
området. Genom att temat för årets Samlingsforum 
var standardisering lyftes en rad exempel på till-
lämpningar inom museiområdet. Friköpet har även 
uppmärksammats utanför Sverige, bl. a. i tysk fack-
tidskrift och genom en internationell konferens i 
Lissabon. Hittills har friköpet resulterat i drygt 400 
användarkonton och drygt 1 800 nedladdningar av 
standarder.

Utställningsteknik
Genom den utställningstekniska verkstaden erbjuds 
museer och andra kulturarvsaktörer möjlighet att 
pröva och utveckla gemensamma lösningar kring 
utmaningar på utställningsområdet. Verksamheten 
har utvecklats vidare som en nationell resurs och ut-
vecklingsmiljö för bl. a. Hack for Heritage och Kul-
turarvsinkubatorn. Tillsammans med Jönköpings 
läns museum genomfördes ett projekt där digitalise-
rade skisser av John Bauer tillgängliggjordes genom 
en taktil, interaktiv station för barn, där tekniken 
och metoden efteråt är öppen för andra att  utveckla 

vidare. Tillämpningen av fotogrammetri och 3D-
visualisering har utvecklats vidare i samarbete med 
Glimmingehus och Gamla Uppsala  museum. Infor-
mation om energieffektivisering och belysning har 
spridits via webb och seminarier, bl. a. vid Sveriges 
Museers vårmöte och Nordiskt  Ruinseminarium. 
Workshoppar kring utveckling av utställningsmedi-
et har genomförts med bl. a. Historiska museet, Re-
gionmuseet Kristianstad och Sörmlands  museum. 
Myndigheten har också medverkat i kursserien  
Museiskola för arbetslivsmuseer som arrangeras av  
Arbetslivsmuseernas samarbetsråd, varav en heldag 
i Borås kring utställningsteknik.

Tabell 25. Arrangemang och publikationer inom 
Kulturvårdsutveckling och Utställningsteknik

Typ av aktivitet 2018 2017 2016

Antal genomförda arrangemang

 (konferenser, seminarier, workshoppar etc.) 7 2 –

Antal utgivna publikationer

 (handledningar, informationsskrifter,

 rapporter etc.) 1 6 –

Antal samarbetsprojekt 16 9 11

Kostnad i tkr 2 162 1 143 –

Antalet genomförda arrangemang och utgivna publikationer 
redovisades t.o.m. 2016 i tabell 3 i verksamhetsområdet Kulturarv 
och samhälle. Totalt har 125 personer deltagit vid arrangemangen. 
Enkätuppföljning har gjorts av dessa arrangemang, bl. a. genom ett 
nyttoindex. 81 procent av de svarande uppgav att arrangemangen 
var till stor eller mycket stor nytta för deras arbete. 

Totalt har deltagit vid sju arrangemang 125 personer, varav uppskatt-
ningsvis 66 kvinnor (53 %) och 59 män (47 %). Fördelning efter kön har 
gjorts utifrån deltagarlistor, genom en bedömning av förnamn och 
kategorisering i två kön.
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Digital förmedling
Inom digital förmedling har under året genomförts 
insatser för utveckling, sammanställning och sprid-
ning till museer och andra  kulturarvsorganisationer 
av praktiknära metoder för digital förmedling. En 
nulägesanalys av museernas digitala förmedling 
har genomförts, likaså metodutvecklingsarbeten 
och informationsinsatser inom ämnen som publi-
cering av 3D på webben, innovativa användarupp-
levelser för digitala samlingar och grundläggande 
webbkunskap.

Kulturarvsinkubator
En kulturarvsinkubator med placering på Gotland 
har etablerats i samarbete med Uppsala  universitet 
och Science Park Gotland. Två evenemang, s. k. 
Innovation Camps, har genomförts i nära  samarbete 
med museer och andra aktörer som bidrar till att kul-
turarvet utvecklas och tillgängliggörs. Kulturarvs-
inkubatorn har marknadsförts för museer, presum-
tiva entreprenörer och andra partners och inkuba-
torsprogrammet våren 2019 för entreprenörer är nu 
fullsatt.
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Kommunikation
Myndighetens kommunikationsarbete ska öka för-
ståelsen för kulturarvsarbetet och kännedomen om 
Riksantikvarieämbetets verksamhet.

Debatt, podd och sociala medier

Riksantikvarien och överantikvarien har stått bak-
om två debattartiklar och tre repliker vilka till-
sammans gav 60 publiceringar. Antalet träffar ef-
ter pressmeddelanden med proaktivt innehåll öka-
de med 3,3 procent.

Riksantikvarieämbetets poddcast K-podd har un-
der året släppt 16 avsnitt. Det finns indikationer på 
en minskning av antalet lyssnare. Det är dock svårt 
att mäta eftersom filer hämtas på olika sätt  beroende 
på poddplattform.

Följarantalet på Instagram har ökat från 3 500 till 
5 180. Antalet följare på Facebook har ökat från ca 
11 000 till 12 000. Tidigare redovisad räckvidd är 
inte längre jämförbar på grund av ändrade algorit-
mer. Sociala medier ökar fortsatt som kontaktväg 
in i myndigheten.

Miljöledning
Riksantikvarieämbetet omfattas av förordningen 
(2009:907) om miljöledning i statliga myndighe-
ter och har ett miljöledningssystem som tar hän-
syn till verksamhetens direkta och indirekta miljö-
påverkan på ett systematiskt sätt. Genom åtgärder 

för att minska den direkta miljöpåverkan av Riks-
antikvarieämbetets verksamhet bidrar myndig-
heten till generationsmålet och miljökvalitetsmå-
len  Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och Bara 
naturlig försurning.

Miljöaspekter

Riksantikvarieämbetets mest betydande miljö-
aspekter är koldioxidutsläpp från tjänsteresor, in-
köp med ställda miljökrav och kemikaliehantering.

Inköp med miljökrav

Under året har miljökrav ställts i 66 procent av de 
upphandlingar och avrop som genomförts. Totalt 
har 29 upphandlingar och avrop med ett värde över 
100 000 kronor genomförts och miljökrav har ställts 
vid 19 av dessa. De anskaffningar där miljökrav inte 
har ställts är i huvudsak vid anskaffningar av uni-
ka konsulttjänster.

Koldioxidutsläpp från tjänsteresor

Under 2018 har Riksantikvarieämbetet ökat sin di-
rekta miljöpåverkan från tjänsteresor med tre pro-
cent beräknat på kilo koldioxid per årsarbetskraft. 
Det är framförallt korta flygresor inom Sverige som 
ökat med elva procent jämfört med året  innan.  Totalt 
har myndighetens tjänsteresor orsakat 194 121 kilo 
koldioxid utsläpp. Fördelat på 240 årsarbets krafter 
blir det 819 kilo koldioxid.

Övrig redovisning
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När det gäller fördelningen mellan reseslagen 
står flygresor för 89 procent av de totala koldioxid-
utsläppen. De korta flygresorna under 50 mil står 
för 63 procent och de långa flygresorna för 26 pro-
cent. Övriga färdsätt är bilresor som står för sex 
procent, taxiresor två procent och båtresor för fyra 
procent av de totala koldioxidutsläppen. Tåg- och 
bussresor syns inte i diagrammet nedan då de kol- 
dioxid utsläppen är mindre än 1 procent tillsammans.

Resfria möten

Riksantikvarieämbetet har arbetat med att  främja 
resfria möten i myndigheten. Det har gjorts genom 
att förbättra teknik och utrustning i alla mötesrum 
och installerat verktyg vid arbetsplatserna för att 
förenkla för webbmöten. Myndigheten har totalt 
sex videokonferenser, tre i lokalerna i Stockholm 
och tre i Visby. 

Under året har 1 057 videokonferenser genomförts 
vilket är en ökning med 16 procent. 254 användare av 
webbmötesverktyget Skype for Business har genom-
fört 3 641 webbmöten med fler än två  deltagare. Det 
är en ökning med 110 procent jämfört med året  innan 
då 1 734 webbmöten genomfördes. Totalt har video-
konferenser och webbmöten ökat med 77 procent.

Vid beräkning av andel resfria möten används 
antal resfria möten i relation till antal tjänsteresor 
(flyg, båt, tåg). Kvoten ger en indikation på hur di-
gitaliserad samverkan inom och mellan organisatio-
ner är. För Riksantikvarieämbetet är andelen resfria 
möten 54 procent.

Energiförbrukning

Riksantikvarieämbetet har lokaler på fem orter. Det 
är kontorslokaler i Stockholm och i Visby, före-
målsmagasin hos Svensk Museitjänst i Tumba och 
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besöks målen Glimmingehus och Gamla  Uppsala 
 museum. Totalt är ytan 33 132 kvadratmeter. Vid en 
jämförelse per kvadratmeter har energiförbrukning-
en totalt minskat med två procent. Det är i loka-
lerna i Stockholm och Visby samt vid besöksmålet 
Glimminge hus som minskningen har skett genom 
bl. a. byte av ljuskällor.

Arbetsrättsliga villkor vid upphandling
När det gäller de tre upphandlingar över tröskelvär-
det som Riksantikvarieämbetet genomförde under 
2018 bedömdes att det inte fanns någon större risk 
för oskäliga arbetsvillkor. Inga tjänster inom Upp-
handlingsmyndighetens prioriterade områden, taxi-
tjänster och städtjänster, har upphandlats under året.

Kompetensförsörjning
Riksantikvarieämbetet behöver rätt kompetens för 
att utföra sitt uppdrag. Myndighetens värderingar 
om öppenhet, samverkan och professionalism ge-
nomsyrar allt som görs, på alla nivåer. Att vara en 
attraktiv arbetsgivare både internt och externt är 
viktigt för att kunna attrahera och rekrytera rätt 
kompetens. För att behålla och utveckla myndig-
hetens kompetens är ett aktivt medarbetarskap och 
utvecklande ledarskap avgörande.

Attrahera och rekrytera

Myndigheten tillämpar kompetensbaserad rekryte-
ring och under året har 50 rekryteringar slutförts. 
Majoriteten av rekryteringarna har haft kvalifice-

Diagram 11. Energiförbrukning 2016–2018 kWh

0

10

20

30

40

50

60

70

Sve
nsk

 M
use

itj
änst

Lo
kaler S

to
ck

holm

Lo
kaler V

isb
y

Glim
m

in
gehus

Gam
la U

ppsa
la

37 37 37

59 58 56
55

62
60

64

57
55

45

37
40

� 2018 

� 2017

� 2016

Riksantikvarieämbetets verksamhetsel i kWh per kvadratmeter per ort 2016- 2018.



60

Riksantikvarieämbetets årsredovisning 2018 | Resultatredovisning

rade sökande, men i vissa rekryteringar har tillsätt-
ning inte varit möjlig. Efter kartläggning av orsa-
ker till detta har ett arbete genomförts för att  stärka 
myndighetens arbetsgivarvarumärke. Arbetet har 
initierats genom workshops med medarbetare för 
att få ett underlag som bättre kan förmedla myn-
dighetens erbjudande i syfte att bättre kunna attra-
hera potentiella kandidater.

Under året har antalet anställda motsvarat 240 
årsarbetskrafter, vilket utgör en ökning med 6,2 
procent i jämförelse med förra året.

Myndigheten har praktikplatser och beredskaps-
jobb inom ramen för regeringsuppdragen, moderna 
beredskapsjobb samt praktikantprogram för nyan-
lända och personer med funktionsnedsättning. Un-
der året har myndigheten haft tre anställda i mo-
derna beredskapsjobb och tre platser för praktik i 
staten.

Behålla och utveckla

För att myndigheten ska lyckas med uppdraget har 
fokus under året varit att samverka och skapa en 
bättre bild av helheten. De  myndighetsgemensamma 
chefsdagarna har fortsatt att fokusera på utvecklan-
de ledarskap för att ge förutsättningar för ett aktivt 
medarbetarskap som bidrar till en ökad samverkan. 
Det har tagits fram verktyg som syftar till att skapa 
bättre förutsättningar för att fatta beslut som gyn-
nar myndigheten som helhet. Myndig hetens led-
ningsgrupp har genomfört ett utvecklingsprogram 
som också syftat till att skapa ökad samsyn och hel-
hetsfokus.

Myndigheten har ett nytt flexibelt verktyg för 
medarbetarundersökningar som används utifrån 
enheternas och olika gruppers unika behov, likväl 
som för mer traditionella övergripande  mätningar 

för hela myndigheten. Arbetssättet bidrar till ett 
aktivt medarbetarskap. I september genomfördes en 
myndighetsövergripande undersökning som  visar 
på att myndigheten har en god organisatorisk och 
social arbetsmiljö (Index 73, där 70 definieras som 
ett godkänt resultat).

För att behålla och utveckla medarbetare med 
särskilt intresse för att leda andra och sig själva, har 
myndigheten fortsatt det program i aktivt medar-
betarskap som infördes förra året. Programmet har 
i år haft femton nya deltagare. Aktivt medarbetar-
skap är ett program som syftar till att stärka 
ledarskapsförmågor och ge insikt kring beteenden, 
värderingar och självledarskap.

Omställa och avveckla

Vid årsskiftet avslutades programmet DAP vilket 
medförde att fem medarbetare riskerade uppsägning 
på grund av  arbetsbrist. Två av dessa har erbjudits 
och tackat ja till omplacering.

Årligen avsätts särskilda  partsöverenskomna 
medel för kompetensutvecklings- och kompetens-
växlingsåtgärder, medel som ska användas i ett 
 aktivt omställningsarbete. Under 2018 har 17 med-
arbetare beviljats medel, som uteslutande använts 
till utveckling och omställning.

Bedömning

Sjukfrånvaron ökade tillfälligt under 2017, men har 
under 2018 återgått till tidigare nivå. Under året gjor-
des en analys av sjukfrånvaron och de insatser som 
krävdes. Bedömningen är att inga ytterligare insat-
ser, utöver fortsatt utveckling av det  systematiska  
arbetsmiljöarbetet, krävs. Rekryteringar ger över lag 
ett gott urval med tillräckligt många och kvalifi-
cerade sökande, men arbetet med att stärka arbets-
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Tabell 26. Sjukfrånvaro

 2018 2017 2016 2015

Total sjukfrånvaro i procent av tillgänglig 3,3 3,8 3,3 3,4

arbetstid

Långtidsfrånvaro (mer än 60 kalender- 30,1 41,6 40,0 31,3

dagar) i förhållande till total sjukfrånvaro

Kvinnors sjukfrånvaro i procent av  3,8 4,7 4,2 4,5

tillgänglig arbetstid

Mäns sjukfrånvaro i procent av  

tillgänglig arbetstid 2,7 2,6 2,1 1,9

Sjukfrånvaro för åldersgruppen 29 eller 1,6 2,1 2,0 13,5

yngre i procent av tillgänglig arbetstid

Sjukfrånvaro för åldersgruppen 30–49 2,8 3,5 2,3 3,2

i procent av tillgänglig arbetstid

Sjukfrånvaro för åldersgruppen 50 år eller 

äldre i procent av tillgänglig arbetstid 4,2 4,4 3,6 3,0

Tabell 27. Lokalkostnader, inkl. hyra och uppvärmning samt elkostnad och övrig skötsel av hyrda lokaler, fördelade per hyresvärd (tkr)

 Lokalhyror Elkostnad Reparationer och underhåll Övriga driftskostnader Summa

Statens fastighetsverk 20 100 423 14 1 300 21 837

Nordisk Renting 13 626 479 71 912 15 088

Fastighetsbolaget Reglaget AB 6 248 449 1 583 902 9 182

Cementhuset 6 AB, Newsec 5 667 535 321 478 7 001

Övriga 449  4 4 457

Summa 46 090 1 886 1 993 3 596 53 565

Lokalkostnader

givarvarumärket fortsätter för att långsiktigt säkra 
kompetensförsörjningen. Stort engagemang, stora 
möjligheter till delaktighet i verksamhetsplanering 
och -utveckling samt upplevelse av god arbetsmiljö 
ger goda förutsättningar att behålla medarbetare.
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1) Svensk Museitjänst överfördes från Riksarkivet till Riksantikvarie-
ämbetet 2010. Verksamhetens ackumulerade underskott uppgick vid 
överföringstillfället till 19,7 mnkr. Trots att verksamheten delfinansi-
erades med anslagsmedel hade den sedan starten på 1990-talet inte 
visat positivt resultat något år. Ett arbete påbörjades omedelbart 
med att genomlysa verksamheten i syfte att vidta åtgärder för att 
uppnå det ekonomiska målet på kort och lång sikt. Hyressättningen 
och verksamhetens kostnader har stått i fokus och sedan 2011 har re-
sultaten varit positiva. Från och med 2012 är det inte möjligt att  
tillföra anslagsmedel. Bedömningen är att verksamheten nu är  
ekonomiskt stabil och att det finns goda möjligheter att även fort-
sättningsvis generera årliga överskott och således kunna minska det 
ackumulerade underskottet. Då verksamheten påverkas starkt av 
ränteläget ger låga räntor stor påverkan på resultatet. Om räntorna 
ligger på en relativt sett låg nivå även de närmaste åren kan hela det 
ekonomiska underskottet vara eliminerat inom en femårsperiod.

2) Handläggning av statliga utställningsgarantier flyttades från 
Statens kulturråd till Riksantikvarieämbetet till 2018. Det utestående 
garantibeloppet redovisas av Kammarkollegiet.

De ackumulerade underskottet för SMT belastar myndighetens 
räntekonto. På räntekontot finns också myndighetens oförbrukade 
bidrag som inte är hänförliga till den avgiftsbelagda verksamheten. 
Detta innebär att behovet av en räntekontokredit inte är så stort som 
de ackumulerade underskotten annars skulle ha krävt.

Särskilda uppdrag

Tabell 30. Särskilda uppdrag

Regleringsbrevets uppdrag  Redovisat

Kyrkoantikvarisk ersättning    
Redovisning till Kulturdepartementet 2018-09-17

Skydd av det rörliga kulturarvet    
Redovisning till Kulturdepartementet 2018-12-17

EU:s strukturfonder     
Redovisat av Statens kulturråd  2018-06-29

Uppföljning av strategi för regionalt tillväxtarbete   
Redovisning till Näringsdepartementet 
och Kulturdepartementet  2018-04-18

Moderna beredskapsjobb i staten,    
Rapport till Arbetsmarknadsdepartementet 2018-04-13

Moderna beredskapsjobb i staten,    
Redovisning till Statskontoret 2018-03-14

Uppdrag utöver regleringsbrevet    Redovisat

Redovisning till Miljömålsrådet    2018-02-12

Uppdrag till tio myndigheter att utarbeta
vägledande strategier för kulturmiljöfrågor   
Delrapport till Kulturdepartementet 2018-03-26

Praktik för nyanlända arbetssökande 2016–2018  
Redovisning till Statskontoret 2018-03-19

Praktik för personer med nedsatt 
arbetsförmåga 2016–2018
Redovisning till Statskontoret  2018-03-19

Redovisning av avgiftsbelagd verksamhet

Tabell 28. Avgiftsbelagd och offentligrättslig verksamhet, utfall (tkr) 

  +/- t o m 2016  +/- 2017  Intäkter 2018  Kostnader 2018 +/- 2018  Ack. +/- utgå. 2018 

Verksamhet   Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall 

Avgiftsbelagd verksamhet med full kostnadstäckning

Museitjänster1) -11 016 2 500 3 009 27 400 28 010 25 300 25 131 2 100 2 880 -6 417 -5 127

Butiksförsäljning besöksmål -332 240 436 1 500 1 896 1 400 1 696 100 199 8 304

Summa -11 348 2 740 3 446 28 900 29 906 26 700 26 827 2 200 3 079 -6 409 -4 823

Offentligrättslig verksamhet 

Statliga utställningsgarantier2) - - - 1 500 1 030 1 500 952 0 78 0 78
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Finansiell redovisning
perioden januari till december 2018
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Sammanställning över väsentliga uppgifter

Belopp i tkr 2018 2017 2016 2015 2014 

Låneram i Riksgäldskontoret      
- beviljad 100 000 90 000 120 000 137 000 155 000 

- utnyttjad 90 114 80 131 72 393 73 879 124 471 

Räntekontokredit hos Riksgäldskontoret      
- beviljad 15 000 15 000 30 000 45 000 30 000 

- maximalt utnyttjad 0 0 0 0 0 

Räntekonto hos Riksgäldskontoret      
- räntekostnader 244 249 268 125 - 

- ränteintäkter 0 0 0 0 91 

Avgiftsintäkter och andra ersättningar      
- disponerar 37 367 34 312 34 352 33 874 158 673 

Butiksförsäljning besöksmål      

- beräknade intäkter 1 500 1 300 1 400 1 200 1 400 

- verkliga intäkter 1 896 1 551 1 250 1 314 1 249 

Museitjänster      

- beräknade intäkter 27 400 26 000 24 700 24 500 24 500 

- verkliga intäkter 28 010 26 460 25 902 24 813 24 913 

Statliga utställningsgarantier      

- beräknade intäkter 1 500 - - - - 

- verkliga intäkter 1 030 - - - - 

Arkeologisk uppdragsverksamhet      

- beräknade intäkter - - - - 140 000 

- verkliga intäkter - - - - 123 961 

Anslagskredit      
Anslag 17 01 004 Forsknings- och utvecklingsinsatser      

inom kulturområdet      

- beviljad 616 485 476 466 462 

- utnyttjad 0 0 0 0 0 

Anslag 17 07 001 Riksantikvarieämbetet      

- beviljad 8 106 6 708 6 546 6 475 6 585 

- utnyttjad 0 -1 652 0 0 -1 426 

Anslag 17 07 002 Bidrag till kulturmiljövård      

- beviljad 8 116 7 606 7 515 7 534 7 541 

- utnyttjad -2 027 -2 638 -3 795 - -2 425 

Anslag 17 08 004 Riksutställningar      

- beviljad 0 0 - - - 

- utnyttjad 0 0 - - - 

Utgående överföringsbelopp      
17 01 004 ap 10 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet (ram) 0 120 23 54 438 

17 07 001 ap 1 och 2 Riksantikvarieämbetet, förvaltningskostnader (ram) 2 175 -1 652 2 545 2 736 -1 426 

17 07 002 ap 1 och 2 Bidrag till kulturmiljövård (ram) -2 027 -2 638 -3 795 506 -2 425 

17 07 004 ap 1 Bidrag till arbetslivsmuseer (ram) 0 - - - - 

17 08 004 ap 3 Riksutställningar del till Riksantikvarieämbetet (ram) 0 0 - - - 

Bemyndiganden      
Tilldelade bemyndiganden 90 000 90 000 83 000 80 000 100 000 

Utestående bemyndiganden 63 359 68 964 66 561 71 814 67 810 

Kapitalförändring      
Årets kapitalförändring -1 469 2 237 3 654 1 042 -2 573 

Balanserad kapitalförändring -7 848 -11 293 -15 440 -18 201 -69 451 

Personal      
Medeltal antal anställda 269 266 248 241 398 

Antal årsarbetskrafter 240 226 213 213 348 

Driftkostnad per årsarbetskraft 1 200 1 163 1 134 1 120 1 060 
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Resultaträkning

Belopp i tkr Not 2018 2017

Verksamhetens intäkter   
Intäkter av anslag 1 258 178 235 998

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 37 367 34 312

Intäkter av bidrag 3 8 135 5 175

Finansiella intäkter 4 435 400

Summa verksamhetens intäkter  304 115 275 886

Verksamhetens kostnader   
Kostnader för personal 5 -179 551 -164 542

Kostnader för lokaler  -53 565 -49 398

Övriga driftkostnader 6 -54 638 -48 815

Finansiella kostnader 7 -256 -257

Avskrivningar och nedskrivningar  -17 573 -10 637

Summa verksamhetens kostnader  -305 583 -273 648

Verksamhetsutfall  -1 469 2 237

Transfereringar   
Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag  295 823 264 034

Medel som erhållits från andra myndigheter för finansiering av bidrag 8 608 0

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 9 530 2 651

Lämnade bidrag 10 -296 962 -266 685

Saldo transfereringar  0 0

Årets kapitalförändring 11  

Årets kapitalförändring  -1 469 2 237

SUMMA ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING  -1 469 2 237
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TILLGÅNGAR   

Belopp i tkr Not 2018-12-31 2017-12-31

Immateriella anläggningstillgångar 12  

Balanserade utgifter för utveckling  43 655 39 273

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar  8 303 4 261

Summa immateriella anläggningstillgångar  51 958 43 534

Materiella anläggningstillgångar 13  

Förbättringsutgifter på annans fastighet  58 625 56 949

Maskiner, inventarier, installationer m.m.  11 786 11 200

Pågående nyanläggningar  37 77

Summa materiella anläggningstillgångar  70 448 68 226

Varulager m.m. 14  

Varulager och förråd  354 363

Summa varulager m.m.  354 363

Kortfristiga fordringar 15  

Kundfordringar  2 222 614

Fordringar hos andra myndigheter  8 433 6 623

Summa kortfristiga fordringar  10 654 7 237

Periodavgränsningsposter 16  

Förutbetalda kostnader   15 434 14 535

Upplupna bidragsintäkter  1 717 94

Övriga upplupna intäkter   0 280

Summa periodavgränsningsposter  17 151 14 909

Avräkning med statsverket 17  

Avräkning med statsverket  -526 -1 417

Summa avräkning med statsverket  -526 -1 417

Kassa och bank 18  

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret  62 321 48 067

Kassa och bank  66 54

Summa kassa och bank  62 387 48 121

SUMMA TILLGÅNGAR  212 427 180 973

Balansräkning
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KAPITAL OCH SKULDER   

Belopp i tkr Not 2018-12-31 2017-12-31

Myndighetskapital 19  

Statskapital  31 910 22 607

Donationskapital  295 295

Balanserad kapitalförändring  -7 848 -11 293

Kapitalförändring enligt resultaträkningen  -1 469 2 237

Summa myndighetskapital  22 889 13 846

Avsättningar 20  

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser  1 560 1 462

Övriga avsättningar  612 592

Summa avsättningar  2 172 2 055

Skulder m.m. 21  

Lån i Riksgäldskontoret  90 114 80 131

Kortfristiga skulder till andra myndigheter  7 424 7 051

Leverantörsskulder  25 238 17 832

Övriga kortfristiga skulder  3 032 3 003

Summa skulder m.m.  125 808 108 016

Periodavgränsningsposter 22  

Upplupna kostnader   8 461 8 958

Oförbrukade bidrag   46 740 42 024

Övriga förutbetalda intäkter   6 356 6 074

Summa periodavgränsningsposter  61 557 57 056

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER  212 427 180 973

Balansräkning

Ansvarsförbindelser
Myndigheten har inga utestående ansvarsförbindelser.

Den 1 januari 2018 överfördes ansvaret för handläggningen av statliga utställningsgarantier från Statens 

kulturråd till Riksantikvarieämbetet. Utestående garantiåtaganden 2018 redovisas hos Kammarkollegiet.
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Anslagsredovisning
Belopp i tkr

Redovisning av beställningsbemyndiganden i årsredovisningen
Belopp i tkr

   Tilldelat Ingående  Utestående          Utestående åtaganden fördelning per år

Anslag bemyndigande (ram) åtaganden  åtaganden   2019 2020 2021

UO 17 07 002 ap 1 
Bidrag till kulturmiljövård 90 000 68 964 63 359  56 124 6 385 850

Anslag Ingående  Årets till-   Totalt  Utgående
 överförings- delning enligt Omdisponerat   disponibelt  överförings-
 belopp regleringsbrev  anslagsbelopp Indragning belopp  Utgifter belopp

UO 17 01 004 ap 10 
Forsknings- och utvecklingsinsatser 
inom kulturområdet (ram) 120 20 540 14 -134 20 540 -20 540 0

UO 17 07 001 ap 1 
Riksantikvarieämbetet, 
förvaltningskostnader (ram) -1 652 259 946 0  258 294 -256 119 2 175

UO 17 07 001 ap 2 
Kulturarvs-IT (ram) 0 10 254 0 0 10 254 -10 254 0

UO 17 07 002 ap 1 
Bidrag till kulturmiljövård (ram) -2 638 262 542 0 0 259 904 -261 932 -2 027

UO 17 07 002 ap 2 
Bidrag till kulturarvsarbete (ram) 0 8 000 0 0 8 000 -8 000 0

UO 17 07 004 ap 1 
Bidrag till arbetslivsmuseer (ram) 0 8 000 0 0 8 000 -8 000 0

UO 17 08 004 ap 3 
Riksutställningar del till 
Riksantikvarieämbetet (ram) 0 0 522 -149 373 -373 0

Summa  -4 170 569 282 536 -283 565 365 -565 218 147
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Anslag Finansiellt villkor Utfall

UO 17 01 004 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet (ram) 
ap 10 Riksantikvarieämbetet
Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet. Även för administration 

 och genomförande.  -  20 540

UO 17 07 001 Riksantikvarieämbetet (ram)     
ap 1 Riksantikvarieämbetet förvaltningskostnader     
Bidrag till organisationer inom kulturmiljövårdens område, högst    4 750   4 750

Det svenska bidraget till Europeana och Icomos Board    -   358

ap 2 Kulturarvs-IT     
Enl. förordningen (2003:248) om bidrag till lönekostnader    10 254   10 254

UO 17 07 002 Bidrag till kulturmiljövård (ram)     
ap 1 Bidrag till kulturmiljövård     
Bidrag till kulturmiljövård enligt 2–5, 7–9 och 13 §§ enl förordning (2010:1121) om bidrag 

 till förvaltning av kulturmiljöer    -   235 373

Arkeologiska undersökningskostnader i samband med bostadsbyggande 

 enl 10§ förordning (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer, högst    10 000   0

Ersättning enl. 3 kap. 10 § kulturmiljölagen (1988:950)    -   0

Kostnader och ersättningar enl. 2 kap. 7, 8, 14 och 15 §§ kulturmiljölagen (1988:950)    -   2 119

Konserveringsinsatser enl. 13 § förordningen (2010:1121), högst    2 000   684

Intrångsersättning får betalas ut vid beslut om kulturreservat enl. 7 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) -   0

Utveckla fornminnesinformation DAP, högst    15 000   15 000

Bidrag till föreningen Laponiatjuttjudus enligt Laponiaförordningen (2011:840), högst    2 000   2 000

ap 2 Bidrag till kulturarvsarbete     
Enl. förordningen (2017:628) om statsbidrag till kulturarvsarbete    8 000   8 000

UO 17 07 004 Bidrag till arbetslivsmuseer (ram)     
ap 1 Bidrag till arbetslivsmuseer     
Enl. förordningen (2017:628) om statsbidrag till kulturarvsarbete    8 000   8 000

UO 17 08 004 Riksutställningar (ram)     
ap 3 Riksutställningar del till Riksantikvarieämbetet     
Anslagsposten får användas till att betala upplupna kostnader avseende statliga 

 tjänstepensioner m.m. vid Riksutställningar    -   373

Villkor för anslag
Belopp i tkr
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Kommentarer till noter   
Belopp redovisas i tkr där ej annat anges.   
   
Redovisnings- och värderingsprinciper   
Årsredovisningen är upprättad efter den uppställning som 
anges i förordningen (2000:605) om årsredovisning och 
budgetunderlag.
   
Brytdag för löpande redovisning har varit den
 4 januari 2019.   
   
Fordringar har upptagits till belopp som efter individuell 
prövning beräknas bli betalda. I de fall faktura  eller 
motsvarande inkommit efter fastställd brytdag eller där 
fordrings- eller skuldbeloppet ej är känt vid brytdagen, 
redovisas beloppen som periodavgränsningsposter. Som 
periodavgränsningsposter  har belopp över 50 tkr bokförts. 
Skulderna har tagits upp till det nominella värdet på bok-
slutsdagen.   
   
Lagret består av souvenirer och böcker. Lagren av 
souvenirer och böcker har värderats till  beräknat 
inköpsvärde för kuranta varor.    
   

Tilläggsupplysningar och noter

Materiella och immateriella anskaffningar med en 
beräknad ekonomisk livslängd om minst tre år och ett    
anskaffningsvärde på minst 50 tkr, eller immateriella 
anläggningstillgångar till ett värde av minst 150 tkr, har 
redovisats som anläggningstillgångar. På anskaffnings-
värdet har linjär avskrivning gjorts utifrån den bedömda 
ekonomiska livslängden.    

Följande avskrivningstider tillämpas: 

Dataprogram    3–5 år

Balanserad utveckling, rättigheter och 

andra immateriella anläggningstillgångar     5 år

Förbättringsutgifter på annans fastighet     5–7 år

Förbättringsutgifter på annans fastighet, SMT    5–30 år

Datorer och kringutrustning    3–5 år

Maskiner, inventarier, installationer m.m.    3–20 år

Uppgifter om insynsråd och ledande 

befattningshavare enligt FÅB 7 kap2§    

Ledning    

Ersättning utbetald under år 2018, tkr    

Lars Amréus    1 253  

Knut Weibull    1 091  

Summa    2 344  

    

Ledamöter i insynsrådet     

Ersättningen fördelas enligt följande    

Kerstin Smeds-Gronow   2  

Karin Perers    2  

Annika Sjöberg    2  

Hans Ruin    3  

Jonas Walker    3  

Clara Nyström    2  

Summa    12  

    

Styrelseuppdrag 2018    

Lars Amréus   Insynsrådet för Länsstyrelsen Gotland  

Knut Weibull   Kommittén Svenska Unescorådet  

   Styrelsen för Prins Eugens Waldemarsudde  

Karin Perers   Skogsägarnas virkes AB  

   Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio,  

   Sveriges Television och Sveriges Utbildningsradio  

Annika Sjöberg   Gullers Grupp AB  

   Gullers Grupp Syd AB  

   Gullers Grupp Göteborg AB  

   Gullers Grupp Nord AB  

   Gullers Grupp Umeå AB  

   Precis Service AB  

   Hero Kommunikation AB  

   Klarsyn AB  

   Matter AB  

   Mediegruppen Marklund och Sandelin AB  

   Nordisk Organisationskommunikation AB  

   Sturm & Drang Reklambyrå AB  

Övriga upplysningar

Uppgift om de anställdas frånvaro på grund av sjukdom under räkenskapsåret redovisas i resultatredovisningen.
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Not 1
Intäkter av anslag 2018 2017

UO 17 07 001 ap 1 Riksantikvarieämbetet, förvaltningskostnader 250 703 212 585

UO 17 08 004 ap 3 Riksutställningar del till Riksantikvarieämbetet 4 091 12 419

UO 17 07 002 ap 1 Bidrag till kulturmiljövård 373 8 470

UO 17 01 004 ap 10 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet  3 011 2 524

Summa intäkter av anslag 258 178 235 998

Skillnaden mellan intäkter av anslag i resultaträkningen och utgifter i anslagsredovisningen 

uppgår till 307 040 tkr. 295 823 tkr redovisas i transfereringsavsnittet som medel som erhållits 

från statens budget för finansiering av lämnade bidrag. 10 909 tkr avser anskaffning av 

anläggningstillgångar finansierade med anslag. Resterande del av skillnaden, 308 tkr, 

avser semesterlöneskuld intjänad till och med 2008 som redovisats mot anslag enligt 

övergångsbestämmelsen till 12 § anslagsförordningen.   

 

Not 2  

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2018 2017

Avgiftsbelagd verksamhet   
Svensk Museitjänst 28 010 26 460

Entrémedel 4 012 4 123

Butiksförsäljning vid besöksmål 1 896 1 551

Övriga avgifter avgiftsbelagd verksamhet 90 107

Offentligrättslig verksamhet  
Avgifter statliga utställningsgarantier 1 030 0

Sponsring 0 0

Intäkter av avgifter enligt avgiftsförordningen (1992:191)   
- enligt 4§   

Publikationer 19 10

Konferenser/kurser 1 246 668

Hyresintäkter 32 48

Resurssamordning 606 1 017

Övrigt 210 -

enligt 15§  
Fotostatkopior 10 17

Andra ersättningar   
Andra ersättningar 206 310

Summa 37 367 34 312
 

Not 3   

Intäkter av bidrag 2018 2017

Statliga myndigheter 1 590 746

Mellanstatliga organ (EU projekt) 51 170

Icke statliga bidrag 6 495 4 259

Summa intäkter av bidrag 8 135 5 175
 

Not 4   

Finansiella intäkter 2018 2017

Ränteintäkter avistalån hos RGK 434 391

Övriga finansiella intäkter 1 9

Summa finansiella intäkter 435 400
  

Räntesatsen har under 2018 varit negativ vilket har inneburit att lån har genererat 

ränteintäkter och det positiva saldot på räntekontot har inneburit räntekostnader.

Noter till resultaträkningen
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Not 5    
Kostnader för personal    2018  2017

Lönekostnader exkl arbetsgivaravgifter, pensionspremier m.m.    -120 108  -110 303

Övrigt    -59 443  -54 238

Summa kostnad för personal    -179 551  -164 542

Av lönekostnader, exkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier m.m. avser 170 tkr (245 tkr 2017) 

arvoden till insynsrådet och arvoden till uppdragstagare.     

    

Not 6    

Övriga driftskostnader    2018  2017

Resekostnader    -8 015  -7 141

Information    -1 105  -624

Varor övrigt    -6 873  -6 939

Konsulttjänster    -21 052  -20 943

Övriga tjänster    -15 465  -10 799

Övriga kostnader    -2 129  -2 369

Summa övriga driftskostnader    -54 638  -48 815

Driftskostnaderna ökar främst vad gäller köp av tjänster och där främst köp av datatjänster, 

konsulttjänster samt utbildningstjänster. Resekostnaderna ökar till följd av att myndigheten 

har vuxit avseende antal anställda och att uppdraget med inriktning mot museer har medfört

fler resor inom landet.    

    

Not 7    

Finansiella kostnader    2018  2017

Räntekostnader räntekonto hos RGK    -244  -249

Övriga finansiella kostnader    -12  -7

Summa finansiella kostnader    -256  -257

Räntesatsen har under 2018 varit negativ vilket har inneburit att det positiva saldot på 

räntekontot har genererat räntekostnader samtidigt som lån hos Riksgälden resulterat i ränteintäkter.    

    

Not 8   

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag utgörs av medel från 

Vetenskapsrådet till FoU-projekt inom Joint Programming Initiative.    

    

Not 9    

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag utgörs av medel från arv som donerats till 

Riksantikvarieämbetet, medel från Riksbankens jubileumsfond för forskningsprojektet 

Evighetsrunor samt från EU-kommissionen för FoU-projekt inom Joint Programming Initiative.    

    

Not 10    

Lämnade bidrag    2018  2017

Bidrag har fördelats från följande anslag:    

UO 17 01 004 ap 10 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet     -17 529  -14 171

Se ytterligare info om bidragsfördelningen i tabell 1 samt tabell 2.    

UO 17 07 001 ap 1 Riksantikvarieämbetet, förvaltningskostnader    -5 108  -5 096

Avser bidrag till organisationer inom kulturmiljöområdet.    

UO 17 07 001 ap 2 Kulturarvs-IT    -10 254  -10 063

Se ytterligare info om bidragsfördelningen i avsnitt Kulturarvs-IT.    

UO 17 07 002 ap 1 Bidrag till kulturmiljövård    -246 932  -219 365

Se ytterligare info om bidragsfördelningen i avsnitt Kulturmiljövårdsanslaget.    

UO 17 07 002 ap 2 Bidrag till kulturarvsarbete    -8 000  -16 000

Se ytterligare info om bidragsfördelningen i avsnitt Finansiellt stöd till ideellt kulturmiljöarbete.

UO 17 07 004 ap 1 Bidrag till arbetslivsmuseer    -8 000  0

Se ytterligare info om bidragsfördelningen i avsnitt Finansiellt stöd till ideellt kulturmiljöarbete.
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Bidrag i bidragsfinansierad verksamhet:    

Vård av medeltida kyrkor efter arv från G Eriksson    -23  -1 237

Projekt Evighetsrunor med finansiering från Riksbankens Jubileumsfond    -290  -353

FoU-projekt inom Joint Programming Initiative on Cultural Heritage and Global Change 

med finansiering från EU-kommissionen.    -217  0

FoU-projekt inom Joint Programming Initiative on Cultural Heritage and Global Change 

med finansiering från Vetenskapsrådet.    -608  0

Gruvuppdraget med finansiering från Kammarkollegiet     0 -400

Summa lämnade bidrag    -296 962  -266 685
    

Not 11 

Årets kapitalförändring     2018  2017

Avskrivning av tidigare anslagsfinansierade tillgångar    -4 625  -1 209

Resultat av butiksförsäljning besöksmål    199  436

Resultat Svensk Museitjänst    2 880  3 009

Resultat statliga utställningsgarantier    78  0

Årets kapitalförändring     -1 469  2 237

Noter till balansräkningen

Not 12
Immateriella anläggningstillgångar    2018-12-31  2017-12-31

Balanserade utgifter för utveckling    

IB anskaffningsvärde    74 751  54 306

Förändring av anskaffningsvärde vid byte av anläggningsgrupp    -2 698  1 926

Årets anskaffningar    15 063  18 548

Årets utrangeringar    -3 259  -29

Anskaffningsvärde UB    83 857  74 751

IB ack avskrivningar    -35 478  -31 074

Förändring ack avskrivningar vid byte av anläggningsgrupp    283  -1 926

Årets avskrivningar    -8 266  -2 506

Årets utrangeringar    3 259  29

Ack avskrivningar UB    -40 202  -35 478

Bokfört värde balanserade utgifter för utveckling    43 655  39 273

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar    
IB anskaffningsvärde    10 476  10 611

Förändring av anskaffningsvärde vid byte av anläggningsgrupp    2 698  -1 926

Årets anskaffningar    3 571  3 009

Årets utrangeringar    -1 477  -1 217

Anskaffningsvärde UB    15 268  10 476

IB ack avskrivningar    -6 215  -8 193

Förändring ack avskrivningar vid byte av anläggningsgrupp    -283  1 926

Årets avskrivningar    -1 943  -1 166

Årets utrangeringar    1 477  1 217

Ack avskrivningar UB    -6 964  -6 215

Bokfört värde rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar    8 303 4 261

Summa Immateriella anläggningstillgångar    51 958  43 534
    

2018 har varit avslutningsår för det femåriga programmet för utveckling av den digitala 

arkeologiska processen (DAP). Flera slutleveranser av egenutvecklade informationssystem 

har gjorts under året inom ramen för DAP. 15,4 mnkr av årets anskaffningar har gjorts 

inom ramen för programmet och avser egen utveckling av lämningsregister, verktyg för 

arkeologiregistrering, behörighetshantering m.m.    
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Not 13 

Materiella anläggningstillgångar    2018-12-31  2017-12-31

Förbättringsutgifter på annans fastighet    
IB anskaffningsvärde    87 491  84 767

Överfört från annan myndighet    0  394

Årets anskaffningar    5 551  2 330

Anskaffningsvärde UB    93 041  87 491

IB ack avskrivningar    -30 541  -26 893

Överfört från annan myndighet    0  -196

Årets avskrivningar    -3 874  -3 453

Ack avskrivningar UB    -34 416  -30 541

Bokfört värde förbättringsutgifter på annans fastighet    58 625  56 949

Maskiner, inventarier, installationer m.m.    
IB anskaffningsvärde    72 257  65 806

Överfört från annan myndighet    0  4 346

Årets anskaffningar    4 477  2 991

Årets utrangeringar    -5 275  -887

Anskaffningsvärde UB    71 458  72 257

IB ack avskrivningar    -61 057  -54 794

Överfört från annan myndighet    0  -3 608

Årets avskrivningar    -3 490  -3 512

Årets utrangeringar    4 874  857

Ack avskrivningar UB    -59 672  -61 057

Bokfört värde maskiner, inventarier, installationer m.m.    11 786  11 200

Pågående nyanläggningar    
IB anskaffningsvärde    77  0

Arets anskaffning    -40  77

Anskaffningsvärde UB    37  77

Bokfört värde    37  77

Summa materiella anläggningstillgångar    70 448  68 226

Not 14 

Varulager m.m.    2018-12-31  2017-12-31

Varulager och förråd 354  363
    

Varulagret består av varor till butiksförsäljningen vid besöksmålen 

Gamla Uppsala museum och Glimmingehus.    

    

Not 15 

Kortfristiga fordringar    2018-12-31  2017-12-31

Kundfordringar, utomstatliga    2 222  614

Fordringar hos andra myndigheter    

Kundfordringar, inomstatliga    661  434

Mervärdesskattefordran    7 747  6 141

Skattekonto    24  48

Summa fordringar hos andra myndigheter    8 433  6 623
    

Summa kortfristiga fordringar    10 654  7 237
    

De utomstatliga kundfordringarna ökar främst till följd av fakturerade intäkter 

för 2018 års höstmöte och konferensen Samlingsforum. Mervärdesskattefordran 

ökar då rekvirerat belopp för november inbetalades till myndigheten först i januari 2019.    
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Not 16 

Periodavgränsningsposter – fordringar    2018-12-31  2017-12-31

Förutbetalda kostnader    

Hyreskostnader    11 663  11 408

Övriga förutbetalda kostnader    3 771  3 127

Summa    15 434  14 535

Upplupna bidragsintäkter    1 717  94

Upplupna intäkter    

Övriga upplupna intäkter    0  280

Summa    0  280

Summa periodavgränsningsposter – fordringar    17 151  14 909

Ökningen av upplupna bidragsintäkter utgörs till största delen av ej rekvirerade 

bidrag från Tillväxtverket till projekt Kulturarvsinkubator samt lönebidrag och 

anställningsstöd från Arbetsförmedlingen. Övriga förutbetalda kostnader har 

ökat till följd av fler köp av fleråriga licenser inom IT-området.     

Not 17
Avräkning med statsverket    2018-12-31  2017-12-31

Anslag i icke räntebärande flöde    

Ingående balans    -3 574  -7 402

Redovisat mot anslag (bidrag)    277 932  252 365

Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalats från     

 icke räntebärande flöde (utbetalningar)    -273 026  -248 537

Fordran/skuld avseende anslag i icke räntebärande flöde    1 332  -3 574

Anslag i räntebärande flöde    

Ingående balans    1 532  -2 568

Redovisat mot anslag utgifter    287 286  256 262

Anslagsmedel som tillförs räntekonto    -291 113  -252 185

Återbetalning av anslagsmedel    120  23

Skuld/fordran avseende anslag i räntebärande flöde    -2 175  1 532

Fordran avseende semesterlöneskuld     

som inte redovisats mot anslag    

Ingående balans    625  691

Redovisat under året enligt undantagsregeln    -308  -66

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte redovisats mot anslag    317  625

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto i Riksbanken    

Ingående balans

Inbetalningar i icke räntebärande flöde    9 355  16 922

Utbetalningar i icke räntebärande flöde    -282 382  -265 459

Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar    273 026  248 537

Saldo    0  0

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto i Riksbanken    0  0

Totalt avräkning med statsverket    -526  -1 417

Not 18 

Kassa och bank    2018-12-31  2017-12-31

Behållning på Räntekonto    62 321  48 067

Kassa och bank    66  54

Summa    62 387  48 121
    

På räntekontot finns sedan många år stora oförbrukade bidragsintäkter vilka till 

stor del förkarar det stora positiva saldot. Ökningen jämfört med 2017 består

främst av en högre leverantörsskuld vid årsskiftet och positivt resultat 2018 för SMT.    
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Not 19

Myndighetskapital 

   Balanserad  Balanserad
   kapitalförändring kapitalförändring Kapital-
 Statskapital, utan Donations- avgiftsfinansierad anslagsfinansierad förändring 
 avkastningskrav kapital verksamhet verksamhet enligt RR  Summa

Föregående års UB 22 607 295 -11 348 55 2 237 13 847

Ingående balans 2018 22 607 295 -11 348 55 2 237 13 847

Föregående års kapitalförändring -1 209  3 446 0 -2 237 0

Anskaffn./avyttr. kulturtillgångar -398     -398

Anskaffning anslagsfinansierade anl. 10 909     10 909

Årets kapitalförändring     -1 469 -1 469

Summa årets förändring 9 302 0 3 446 0 -3 706 9 042

Utgående balans 2018 31 910 295 -7 903 55 -1 469 22 889   

   

  Föregående års

Avgiftsfinansierad verksamhet IB 2018  kapitalförändring UB 2018

Museitjänster -11 017 3 009 -8 008

Butiksförsäljning besöksmål -331 436 105

Totalt -15 495 3 446 -7 903

  

 

  Föregående års

Anslagsfinansierad verksamhet IB 2018 kaptialförändring UB 2018

Källströms donation, disponibel del 55 0 55

Totalt 55 0 55

Specifikation av balanserad kapitalförändring
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Not 20
Avsättningar    2018-12-31  2017-12-31

    

Avsättningar för pensioner

Ingående avsättning 1 462  2 035

Årets pensionskostnad 777  107

Årets pensionsutbetalningar -679  -679

Utgående avsättning 1 560  1 462

 - Varav särskild löneskatt 305  285

 - Kortfristig del av utgående avsättning 820  526

Övriga avsättningar 

Avsättning lönekostnader avseende personal i omställning

Ingående avsättning 0  785

 -årets förändring 0  -785

 -utgående avsättning 0  0

Engångspremier särskild pensionsersättning

Ingående avsättning 0  391

 -årets förändring 0  -391

 -utgående avsättning 0  0

Avsättning för lokala omställningsmedel    

Ingående avsättning 592  552

 -årets förändring 20  40

 -utgående avsättning 612  592

 - Kortfristig del av utgående avsättning 0  0

Summa 2 172  2 055

Vad avser avsättning för lokala omställningsmedel beräknas lika stor del som avsätts 

under 2019 också förbrukas under 2019.    

    

Not 21    

Skulder m.m. 2018-12-31  2017-12-31

Lån i Riksgäldskontoret    

Låneram enligt 20 § lag (1996:1059)  100 000  90 000 

om statsbudgeten    

Ingående skuld 80 131  72 393

Upptagna lån under året 22 773  16 077

Överförda lån från Riksutställningar  0  891

Amorteringar -12 791  -9 229

Utgående låneskuld 90 114  80 131

Räntekontokredit i riksgäldskontoret    

Beviljad kreditram 15 000  15 000

Utgående skuld 0  0

Kortfristiga skulder till andra myndigheter

Leverantörsskulder till andra myndigheter 3 099  3 263

Arbetsgivaravgifter 3 225  3 244

Övriga skulder, till andra myndigheter 1 100  544

Summa kortfristiga skulder till andra myndigheter 7 424  7 051

Leverantörsskulder övriga 25 238  17 832

Övriga kortfristiga skulder    

Personalens källskatt 2 981  3 003

Övriga skulder till personal 51  0

Summa övriga kortfristiga skulder  3 032  3 003

Summa skulder m.m.  125 808  108 016

Övriga leverantörskulder har ökat med 7 406 tkr jämfört med 2017. 

Det beror främst på skulder avseende Höstmötet och lokalhyra.
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Not 22  

Periodavgränsningsposter – skulder 2018-12-31  2017-12-31

    

Upplupna kostnader 

Upplupna semesterlöner inkl sociala avgifter 6 970  7 710

Upplupna löner inkl sociala avgifter 230  398

Övriga upplupna kostnader 1 260  850

Summa 8 461  8 958

    

Oförbrukade bidrag    

Oförbrukade bidrag statliga 41 053  38 161

Förväntas tas i anspråk inom följande tidsintervall:

 - inom tre månader 0  0

 - mer än tre månader till ett år  2 049  49

 - mer än ett år till tre år  892  0

 - mer än om tre år 38 112  38 112

Oförbrukade bidrag utomstatliga 5 688  3 863

- varav donationer 2 749  2 772

Summa 46 740  42 024

    

Övriga förutbetalda intäkter

Förutbetalda hyresintäkter statliga 3 746  3 567

Förutbetalda hyresintäkter utomstatliga 2 610  2 507

Summa 6 356  6 074

Summa periodavgränsningsposter – skulder  61 557  57 056
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Jag bedömer att Riksantikvarieämbetet utifrån givna resurser och genom att 
genomföra de prestationer som redovisas i huvudsak har nått målen för 2018.

Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens 
resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Stockholm 2019-02-18




