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Sammanfattning 

Riksantikvarieämbetet bedömer att myndighetens arbete med regional utveckling 
främst bidrar till de nationellt utpekade prioriteringarna Attraktiva boendemiljöer 
samt Innovation och företagande. Riksantikvarieämbetet har som statlig myndighet 
en roll att vara pådrivande och stödjande för regionala aktörer samt att bidra till en 
utveckling av det regionala kulturmiljöarbetet. Myndigheten har genomfört insatser 
med att ta fram kunskapsunderlag och på olika sätt, i olika kanaler spridit kunskap 
om kulturmiljön som resurs i regionalt tillväxtarbete. Riksantikvarieämbetet har 
genomfört flertalet utpekade aktiviteter utifrån sin interna strategi för regional 
utveckling. Myndigheten bedömer dock att den interna strategin behöver revideras 
så att den på ett tydligare sätt harmonierar med den nationella strategin och 
förordningen för regional tillväxt (2017:583). 
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1. Myndighetens ansvarsområden

1.1 Vilken/vilka samhällsutmaningar1 i den nationella strategin 
tar myndighetens verksamhet sin utgångspunkt i? 

Riksantikvarieämbetet verkar på arenan för en hållbar samhällsutveckling och 
bedriver verksamheten i relation till de nationella kulturmiljömålen2.   
Riksantikvarieämbetet har som roll att vara pådrivande och stödjande inom sitt 
verksamhetsområde och har sedan 2014 genomfört insatser som kopplar an till 
samhällsutmaningarna Social sammanhållning och Klimat, miljö och energi. 
Myndigheten bedriver även digital utveckling inom sina verksamhetsområden, 
vilket delvis kan kopplas till samhällsutmaningen Globalisering.  

1.2 Vilken prioritering i nationella strategin arbetar myndigheten 
främst inom? 

Myndighetens arbete med regional utveckling har sedan 2014 främst utmärkts av 
insatser kopplade till prioriteringen Attraktiva miljöer och tillgänglighet. Under 
2018 kommer myndigheten att utveckla ett arbete med att stödja produktutveckling 
och företagande inom kulturarvsområdet vilket kan kopplas till prioriteringen 
Innovation och företagande (se fråga 2.2).  

2. Anpassning av verksamheten

2.1 Har och i så fall hur har de regionala utvecklingsstrategierna 
tillämpats i er verksamhet? Alla län eller några? Vilka? 

Riksantikvarieämbetet har arbetat utifrån ett strategiskt förhållningssätt med 
målsättning att stärka skrivningar om kulturmiljö i olika program och underlag 
samt andra styrdokument, däribland regionala utvecklingsstrategier. I arbetet med 
Riksantikvarieämbetets interna strategi för regional utveckling gjordes 
bedömningen att regionernas målsättningar helt eller delvis tangerade målen för 
kulturmiljöarbetet och att det därmed fanns goda förutsättningar för det regionala 

1 Utpekade samhällsutmaningar är: (1) Demografisk utveckling, (2) Globalisering, (3) Klimat, miljö, 
energi, samt (4) Social sammanhållning.  
2 Enligt de nationella kulturmiljömålen ska kulturmiljöarbetet främja: (1) Ett hållbart samhälle med en 
mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas, (2) Människors delaktighet i 
kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön, (3) Ett inkluderande samhälle 
med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser, samt (4) En helhetssyn på 
förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i samhällsutvecklingen. 
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kulturmiljöarbetet att bidra till attraktiva boendemiljöer, ökad social inkludering 
och ett ökat företagande inom besöksnäringen. 

Riksantikvarieämbetet har sedan 2011 ett uppdrag inom kultursamverkansmodellen 
där myndigheten bland annat bedömer de regionala kulturplanerna. Dessa planer 
ska i sin tur beaktas av regionerna vid utformning av regionala utvecklingsplaner.  

2.2 Har myndighetens verksamhet anpassats utifrån regionala 
förutsättningar, eller hur anser ni att den kan anpassas utifrån 
regionala förutsättningar?  

Under 2017 utvecklade Riksantikvarieämbetet ett mer praktiknära samarbete med 
museer och andra aktörer inom kulturarvssektorn för att utveckla den långsiktiga 
nyttan i kulturarvsarbetet. Kulturarvscentrum samlar, utvecklar och sprider 
myndigheten kunskaper, metoder och tekniska lösningar med direkt tillämpning i 
kulturarvsarbetet. En kulturarvsinkubator med syfte att stödja produktutveckling 
och företagande inom kulturarvsområdet är även kopplad till verksamheten. 
Kulturarvsinkubatorn har till uppgift att stödja entreprenörer och företag i olika 
regioner att ta fram tjänster och produkter som kan säljas till museer och andra 
kulturarvsorganisationer. Region Gotland är tillsammans med Tillväxtverket 
delfinansiärer av projektet och ingår även i styrgruppen för kulturarvsinkubatorn. 
Detta är en nationell insats som kommer rikta sig till samtliga regioner i Sverige 
och även beröra de regionalt utvecklingsansvariga i regionerna.  

2.3 Vilka förutsättningar krävs för att er myndighet bättre ska 
kunna anpassa verksamheten utifrån regionala förutsättningar? 

Riksantikvarieämbetet bedömer att myndigheten inom ramen för sitt uppdrag har 
goda förutsättningar att arbeta utifrån regionala förutsättningar via bland annat 
bidraget till kulturmiljövård (7.2-anslaget) och i samarbetet med museerna genom 
kulturarvscentrum. Det som kan utvecklas är att få till stånd en fördjupad dialog 
med regionerna inom ramen för kultursamverkansmodellen för att stärka 
kulturmiljömålens genomslag i regional utveckling. 
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3. Samverkan

3.1 För myndigheten dialog med regionalt 
utvecklingsansvariga? I vilka frågor? Alla län eller några? 

Myndigheten driver sedan 2011 en regional utvecklingssamverkan tillsammans 
med regionen/landstinget och länsstyrelsen i Skåne, Västernorrland och Västra 
Götaland. Riksantikvarieämbetet har inom ramen för samverkan lagt ett särskilt 
fokus på frågor som rör civilsamhälle, medborgare och landskap. Arbetet har över 
åren bland annat omfattat forskningsprojekt och insatser för att stödja och 
uppmärksamma kommunernas breda kulturmiljöarbete genom konferenser och 
dialog. Som del av samarbetet har myndigheten även deltagit i referensgrupper i 
olika regionala projekt. 

Riksantikvarieämbetet har tillsammans med regionalt utvecklingsansvariga 
planerat och genomfört konferenser och seminarier med koppling till 
kulturmiljöarbete, men också stöttat och deltagit i regionala arrangemang med 
koppling till kulturmiljöarbete som för exempelvis rapporten Räkna med 
kulturarvet (se fråga 4.4). Aktuella frågor som myndigheten under denna period 
diskuterat tillsammans med regionerna har varit kopplade till näringsliv, regional 
utveckling, entreprenörskap, samt frågor kring mångfald, tillgänglighet och 
digitalisering. Riksantikvarieämbetet har även deltagit i regionala kulturpolitiska 
seminarier och samverkan kring framtagandet av kulturmiljöstatistik. I rapporten 
Attraktionskraft kulturmiljö har Riksantikvarieämbetet sammanställt uppgifter för 
antalet besök till 160 historiska platser åren 2013–2015. Rapporten togs fram som 
ett kunskapsunderlag för att belysa kulturmiljöers attraktionskraft för regional 
tillväxt.  

Myndigheten har i vissa projekt haft samarbete med regionala aktörer där insatser 
anpassats utifrån regionala förutsättningar. Ett exempel på ett sådant projekt är 
regeringsuppdraget Uppdrag att främja attraktiva natur- och kulturmiljöer i nya 
och befintliga gruvsamhällen (gruvuppdraget). Inom uppdraget genomfördes 
utveckling av produkter och tjänster genom interpretation, utveckling av varumärke 
och kommunikation, utformning av projektet från flyktingmottagande till 
samhällsdeltagande, utformande av en strategi för hållbar turism, spridning av goda 
exempel på hur kulturmiljö kan fungera som resurs i gruvsamhällen och fortsatt 
forskning inom området. Projektet skedde i samverkan med ett 50-tal aktörer, bl.a. 
Intresseföreningen Bergslagssatsningen, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), 
Business för Sweden, Region Värmland, Region Dalarna, Region Örebro län, 
regionala turistorgan, kommuner, länsstyrelser och Värmlands museum. Som del i 
uppdraget har tre konferenser genomförts där regionalt utvecklingsansvariga har 
bjudits in. Vid gruvuppdragets slutkonferens Kulturmiljö som framgångsmotor i 
mars 2017 presenterades erfarenheter och resultat från uppdraget. Under 
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konferensen presenterades ”goda exempel” på hur kulturmiljö/kulturarv kan 
fungera som resurs för att bo, leva och verka och diskussion fördes kring 
kulturmiljöarbetet som en tvärsektoriell fråga. Övriga konferensteman var: hållbar 
turism, utveckling av produkter och tjänster inom besöksnäringen, etablering av 
nyanlända och varumärkesutveckling. 

3.2 Beskriv hur myndigheten har bidragit till en utvecklad 
samverkan och dialog med regionalt utvecklingsansvariga 
aktörer 

Riksantikvarieämbetet slutredovisade 2016 regeringsuppdraget Ett offensivt och 
angeläget kulturmiljöarbete. Syftet med uppdraget var att i samarbete med 
länsstyrelserna ta fram en vision för kulturmiljöarbetet fram till 2030. Under året 
deltog myndigheten i nio nationella och regionala sammankomster med deltagare 
från civila samhället och offentliga organisationer. Arbetet bidrog till att flera 
regioner, med utgångspunkt från visionen, påbörjade ett arbete med att utveckla 
regionala strategier för kulturmiljöarbetet.  

Riksantikvarieämbetet har sökt nya kanaler och målgrupper genom 
utbildningsinsatser för museer, universitet och folkhögskolor. Myndigheten har 
tillsammans med regioner initierat riktade insatser till kommuner för att skapa 
engagemang och intresse samt förmedlat kunskap om kulturmiljöarbete. Denna 
samverkan planeras att fortgå.  

3.3 Beskriv hur myndighetens samverkan med andra nationella 
myndigheter i förhållande till regionalt utvecklingsansvariga 
aktörer har utvecklats 

Myndigheten har tillsammans med Statens jordbruksverk, Institutet för språk och 
folkminnen och Sametinget haft i uppdrag att under 2015–2018 främja ett levande 
och dynamiskt kulturarv kopplat till mat- och livsmedelsframställning (även kallat 
Matuppdraget). Uppdraget har förlängts med ett år och syftar till att synliggöra, ta 
till vara och utveckla traditionell kunskap om mat- och livsmedelsframställning. 
Matuppdraget finansieras via landsbygdsprogrammet och riktar sig mot åtgärder 
såsom kompetensutveckling, informationsspridning och rådgivning kopplat till 
matkultur inom regionerna. 

 Riksantikvarieämbetet deltar i Analysgruppen för regional tillväxt och 
attraktionskraft som syftar till att bidra till erfarenhetsutbyte och 
kunskapsspridning mellan statliga myndigheter samt att det regionala perspektivet 
tydliggörs i myndigheternas analysarbete.  
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Myndigheten deltar även i Besöksnäringens myndighetsgrupp som är ett samarbete 
mellan 14 myndigheter och statliga bolag som syftar till att stärka den svenska 
besöksnäringens internationella konkurrenskraft och skapa förutsättningar för 
hållbar tillgänglighet och destinationsutveckling.  

3.4 Har myndigheten samverkat med regionalt 
utvecklingsansvariga aktörer och/eller med andra myndigheter 
när det gäller EU-program? T.ex. har ni deltagit i projekt i 
samverkan med RUA eller andra myndigheter? 

Riksantikvarieämbetet har sedan 2003 haft i regeringsuppdrag att i samarbete med 
Statens kulturråd och Stiftelsen Svenska Filminstitutet redovisa antalet svenska 
projekt med kulturanknytning som beviljats stöd via EU:s strukturfondsprogram, 
inklusive de territoriella samarbetsprogrammen. I redovisningen framgår hur 
mycket medel som beviljats projekten och det totalt beviljade beloppet till alla 
projekt inom respektive program. Uppdraget kommer att fortgå under 2018.    

Matuppdraget har skett i samverkan med regionalt utvecklingsansvariga och 
delfinansierats via EU-medel (se fråga 3.3).  

3.5 Har myndigheten några planerade insatser för att stärka 
myndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet, 
samverkan med regionalt utvecklingsansvariga aktörer eller 
andra nationella myndigheter kring det regionala tillväxtarbetet? 

2017 fick tio myndigheter i uppdrag att av regeringen utveckla vägledande 
strategier för sitt kulturmiljöarbete (Ku2017/01563/KL). Riksantikvarieämbetet har 
i samband med detta fått i uppdrag att stödja och följa upp myndigheternas arbete 
med framtagandet och genomförandet av strategierna. Dessa strategier kommer att 
utgöra en viktig grund för myndighetens samverkan med de andra statliga 
myndigheterna och kan komma att påverka omfattningen av myndighetens 
medverkan i det regionala tillväxtarbetet.  

Under 2018 planerar Riksantikvarieämbetet att tillsammans med Tillväxtverket 
utveckla metoder för hållbar besöksmålsutveckling av världsarven i Sverige.  
Pilotprojektet tar utgångspunkt i Unescos metod för hållbar turism – World 
Heritage Sustainable Tourism Toolkit som är framtagen för att tillvarata 
världsarvens specifika förutsättningar och behov. Syftet är att etablera strukturer 
och strategier för ledning och styrning för att på så sätt kunna säkerställa hållbar 
destinations-, produkt- och affärsutveckling. Det föreslagna pilotprojektet kommer 
att genomföras i anslutning till ett av världsarven i Sverige. Ansvaret för 
genomförandet kommer att förläggas hos regionalt utvecklingsansvarig med 
koppling till det aktuella världsarvet.   
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Riksantikvarieämbetet kommer att ha ett fortsatt deltagande i kultursamverkans-
modellen. Under 2018 deltar myndigheten i samverkan med Kulturrådet i en 
fördjupad uppföljning av modellen.  

Myndigheten deltar för närvarande i ett pilotprojekt som genomförs av 
Jordbruksverket och som syftar till att utveckla nya miljöersättningar till skötsel 
och utveckling av kulturmiljöer inom ramen för landsbygdsprogrammet.  

Under 2018 kommer Riksantikvarieämbetet att presentera en rapport om hur 
museer arbetar för att vidga sin publik. Utvärderingen avser att fungera som 
inspiration för museerna i sin verksamhetsutveckling. Att vidga publiken ligger i 
museernas intresse, såväl regionalt som lokalt, och ett sådant arbete kan bedömas 
ha koppling till regionalt tillväxtarbetet och skapandet av attraktiva miljöer. I 
anslutning till detta arbete kommer seminarium hållas för presentation och dialog 
kring rapportens resultat och slutsatser.  

3.6 På vilket sätt anser ni att Tillväxtverket kan stödja er 
myndighet i arbetet med insatser för det regionala 
tillväxtarbetet?  

För att öka de nationella kulturmiljömålens genomslag ser Riksantikvarieämbetet 
behov av stöd för att utveckla samverkan mellan statliga myndigheter och de 
regionalt utvecklingsansvariga. I detta ser myndigheten att Tillväxtverket ansvarar 
för framtagande av relevant statistik kopplat till sina verksamhetsområden vilket 
även inbegriper uppgifter om kulturmiljöer och kulturarv. Exempelvis kan 
Tillväxtverket bidra med uppdaterad turismstatistik och fördjupade analyser om 
hur kulturarvet bevaras, används och utvecklas.   

3.7 Har ni andra medskick som ni vill föra fram gällande er 
medverkan i det regionala tillväxtarbetet t.ex. lärdomar, idéer, 
reflektioner och rekommendationer som inte har fångats upp i 
tidigare svar? 

Riksantikvarieämbetet har i sitt remissvar på den statliga offentliga utredningen Ett 
land att besöka. En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring 
(2017:95) ställt sig positiv till förslaget om en samlad politik för hållbar turism och 
växande besöksnäring där kulturarvet har en central position. Myndigheten 
instämmer i betänkandets förslag till politik och utformningen av övergripande 
mål, vision samt nationell strategi med insatsområden och delmål. Myndighetens 
bedömning är att dessa insatser även främjar ett genomslag för de statliga 
nationella målen för kulturmiljöarbetet.  
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4. Frågor till myndigheter med 
långsiktiga strategier för 
myndighetens medverkan i det 
regionala tillväxtarbetet  
Myndighetens långsiktiga strategi för regional utveckling Stärka kulturmiljöarbetet 
i den regionala utvecklingen finns tillgänglig: 
http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/8236 

4.1 Hur är strategin förankrad i myndigheten? På vilken nivå är 
strategin antagen?  

Strategin är antagen av myndighetens ledning och är ett grundläggande 
styrdokument för myndighetens verksamhet. 

4.2 Vilken status har strategin som styrdokument inom 
myndigheten? 

Strategin utgör ett underlag vid myndighetens planering av sin verksamhet, bland 
annat för myndighetens FoU-program för perioden 2017–2020. Av myndighetens 
genomförda aktiviteter inom ramen för regional utveckling har vissa av dessa en 
direkt eller indirekt koppling till strategin.  

4.3 Hur relevant anser ni att er strategi är? Har er strategi 
reviderats sedan den togs fram? Behöver den 
revideras/utvecklas och i så fall på vilket område? 

Myndighetens strategi för arbetet med regional utveckling togs fram 2015 och har 
inte reviderats sedan dess. Riksantikvarieämbetet bedömer att den behöver 
revideras så att den på ett tydligare sätt harmonierar med den nationella strategin 
och förordningen för regional tillväxt (2017:583).  

Mot bakgrund av regeringsuppdraget till de tio myndigheter som ska ta fram 
strategier för sitt kulturmiljöarbete (däribland Tillväxtverket) är det också befogat 
att se över Riksantikvarieämbetets interna strategi för regional utveckling.  

Riksantikvarieämbetet bedömer att de båda strategierna bör interagera och 
komplettera varandra så att de på bästa sätt bidrar till ett stärkt kulturmiljöarbete 
(se fråga 3.5). 

http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/8236
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4.4 Vilka konkreta insatser kopplat till er långsiktiga strategi för 
det regionala tillväxtarbetet för perioden 2015-2020 har 
myndigheten genomfört?  

Riksantikvarieämbetet har genomfört kunskapshöjande insatser i form av 
utbildningar, konferenser, seminarier och andra informationsinsatser för att höja 
kännedom om kulturmiljöns värde i regional hållbar utveckling. I mars 2015 
genomfördes inom ramen för den regionala utvecklingssamverkan konferensen En 
doldis i kultursamverkan – kulturmiljö i regional kulturpolitik med närmare 100 
deltagare från regioner, länsstyrelser och länsmuseer. Syftet var att genom 
kunskaps- och erfarenhetsutbyte inspirera den regionala politiken till nya tag i 
kulturmiljöarbetet. 

Myndigheten har även i anslutning till publicerade rapporter och utvärderingar 
genomfört olika typer av informationsinsatser för att sprida kunskap om 
kulturmiljöarbetets effekter i den regionala tillväxtpolitiken och 
landsbygdsutvecklingen. En av dessa rapporter är Räkna med kulturarvet som 
beskriver kulturarvets ekonomiska värde, miljömässiga bidrag och sociala 
betydelse för en hållbar samhällsutveckling. Den har spridits till landets samtliga 
kommuner, regioner och länsstyrelser samt statliga myndigheter som har ansvar för 
kulturmiljöfrågor. Rapporten har skickats till ideella organisationer och andra 
aktörer som arbetar med frågor som rör kulturmiljö, naturmiljö, turism och tillväxt. 
Rapporten har även presenterats under konferensen Kulturarv i glesbygd för att 
bidra till ett ökat kunskapsutbyte och dialog tillsammans med länsstyrelser, 
regionalt utvecklingsansvariga och kommuner. 

Riksantikvarieämbetet genomförde 2017 en utvärdering om Regionalfondens 
finansiering av kulturmiljöprojekt inom besöksnäringen. Utvärderingens resultat 
visade på att det finns ett starkt samband mellan graden av medelstilldelning och 
den vikt kulturmiljö tillskrivs i det regionala tillväxtarbetet. Resultaten i 
utvärderingen tyder på att kulturmiljö ännu inte har fått ett stort genomslag inom 
det regionala tillväxtarbetet. Rapporten har spridits till samtliga regionalt 
utvecklingsansvariga och har även presenterats under Tillväxtverkets och 
Kulturrådets nationella dialogmöte Kulturen och de kreativa näringarnas roll i 
regional utveckling. Resultaten i rapporten har även spridits till samtliga 21 län 
genom regionalt anpassade artiklar i lokalpressen.  

Ytterligare utvärderingar som har utrett kulturmiljöarbetets effekter för en hållbar 
utveckling är utvärderingen Behövs ersättningar till jordbrukare för skötsel av 
kulturmiljöer? I rapporten har effekterna av att miljöstödet för natur- och 
kulturmiljöer togs bort för programperioden 2014–2020 studerats närmare. 
Resultaten visar att det behövs en ny form av ersättning för att kulturmiljöerna i 
odlingslandskapet ska skötas om och som på ett bättre sätt kan ge en högre 
måluppfyllelse och kostnadseffektivitet. I utvärderingen Större miljönytta – lägre 
kostnad utreds hur sådana miljöersättningar skulle kunna utformas inför 
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programperioden 2021–2027. Båda rapporterna har presenterats under konferenser 
med koppling till landsbruksprogrammet anordnade av Jordbruksverket och har 
kommunicerats genom debattartiklar i nationella dagstidningar, däribland Svenska 
Dagbladet.   

Riksantikvarieämbetet har i utvärderingen Positiva effekter av medel till 
kulturmiljövård identifierat vilka möjligheter och hinder det finns för att använda 
kulturmiljövårdsbidraget som medfinansiering av struktur- och 
investeringsfondsprojekt. Resultaten i rapporten visade att stöd till kulturmiljövård 
kan bidra i att stärka arbetsmarknaden och bidra till hållbar tillväxt – störst effekt 
genereras vid tillgängliggörande åtgärder. Utvärderingen poängterar att 
kulturmiljövårdsbidraget bidrar till att skapa legitimitet åt de projekt som tilldelas 
finansiering vilket även kan attrahera ytterligare finansiering från kommuner, 
regioner och EU-program. Resultaten i utvärderingen har även kommunicerats via 
en debattartikel i Dagens Samhälle.  

Myndigheten har inför programperioden 2014–2020 genomfört 
kommunikationsinsatser för att stödja aktörer som vill ansöka om medel från EU-
fonderna. Inför Europaåret för kulturarv 2018 har Riksantikvarieämbetet deltagit i 
möten där information om EU:s program har publicerats och gett anslag till ideella 
organisationers kulturarvsarbete. Möten har även hållits tillsammans med 
civilsamhället, landsting, regioner och museer i syfte att stimulera till deltagande 
och transnationella samarbeten. Detta kan ses som en del av myndighetens arbete 
att sprida information om möjligheten att söka medel från EU-program.  

Myndigheten har gett anslag till forsknings- och utvecklingsprojekt (FoU) som 
utrett sambanden mellan kulturmiljöfrågor och regional utveckling. I 
forskningsprojektet Betydelsen av kulturarv för utveckling i stad och landsbygd 
(Nilsson 2016) har betydelsen av kulturarv som attraktivitetsfaktor och drivkraft för 
regional utveckling analyserats. Myndigheten har genom forskningsutlysningen 
Heritage Plus finansierat forskningsprojekten Gastrocert och CHIME. Gastrocert 
har studerat hur företagskultur kan framhäva lokalt producerad mat som ett 
mervärde i den turistiska upplevelsen. CHIME -Cultural Heritage and Improvised 
Music in European Festivals är ett tvärdisciplinärt forskningsprojekt som studerat 
relationen mellan marknad, konsumtion och jazz som kulturarv i kulturarvsmiljöer. 
Utöver detta har även följeforskningen inom ramen för gruvuppdraget utrett 
sambanden mellan kulturmiljöfrågor och regional utveckling.  

4.5 Följer genomförandet strategin? 

Riksantikvarieämbetet har genomfört flertalet aktiviteter som lyfts i myndighetens 
interna strategi, men det finns fortfarande kvar ett antal aktiviteter som inte är 
genomförda. Vissa av dessa bedöms inte längre som relevanta i och med 
förändrade förutsättningar. Riksantikvarieämbetet har exempelvis inte tagit fram 
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information och utbildningar till rådgivare och företagscoacher i syfte att höja 
antalet ansökningar för insatser som gynnar kulturmiljön inom 
landsbygdsprogrammet. Detta bedöms inte som en prioriterad aktivitet då 
landsbygdsprogrammet i dagsläget saknar en motsvarighet till miljöersättningen för 
natur- och kulturmiljöer.  

Riksantikvarieämbetet har ännu inte genomfört studier av den Europeiska sociala 
fonden (ESF) och Havs- och fiskerifonden för att klargöra vilka aktörer och på 
vilket sätt kulturmiljöarbete kan genomföras inom ramarna för fonderna. En 
motsvarighet till denna studie genomfördes emellertid 2016 av Statens Kulturråd. I 
rapporten Klokboken konstateras att relativt få kulturaktörer får medel från 
socialfonden. Statens Kulturråd tror att detta kan förklaras av att i ESF-rådets 
instruktioner för fonden uppmuntras till få men stora projekt. Detta antas försvåra 
för kulturaktörer att uppfylla kraven för fonden då dessa aktörer ofta genomför 
förhållandevis små projekt.3  

Riksantikvarieämbetet har inte genomfört utvärderingar som följer upp 
kulturmiljöarbetets effekter inom havs- och fiskeripolitiken. Under 2018 kommer  
emellertid en kulturmiljööversikt att genomföras som avser att bland annat studera 
miljökvalitetsmålet kopplat till kulturmiljöer i havs- och skärgårdsmiljöer.  

Riksantikvarieämbetet har inte aktivt spridit information mellan EU-nivå och 
aktörsnivå om hur kulturmiljöarbete bidrar till regional utveckling. Myndigheten 
har inte heller genomfört riktade utbildningar till nyckelaktörer inom den nationella 
och regionala förvaltningen. 

4.6 Har resultaten blivit de förväntade? Om inte, varför? 

Riksantikvarieämbetet har i sina insatser inriktat sig mot ett flertal olika typer av 
aktörer, såsom regioner, kommuner, länsstyrelser, ideella föreningar med mera. 
Effekterna av dessa insatser är i nuläget svåra att uttala sig om då insatserna ofta är 
av tvärsektoriell karaktär och avser att ge påverkan under en längre tid. Det som 
däremot kan konstateras är att de insatser som genomförts har hittills tagits emot 
positivt av externa aktörer. Exempelvis visar gruvuppdraget på goda resultat i 
Bergslagen och kan på sikt leda till positiva effekter för den regionala 
utvecklingen.  

3 Statens Kulturråd 2016, Klokboken – vidgade vyer för stärkt svenskt kulturliv genom EU:s fonder, s. 15.  
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4.7 Har ni identifierat några särskilda framgångsfaktorer eller 
några utvecklingsbehov? 

De framgångsfaktorer som Riksantikvarieämbetet har identifierat i arbetet med 
regionalt tillväxtarbete är att jobba riktat mot aktörer som förvaltar system och 
medel för regional tillväxt och aktörer som genomför kulturmiljöarbete. 
Riksantikvarieämbetet avser inte att peka ut eller ange attraktiva värden eller 
platser relevanta i den regionala utvecklingen – utan bidrar genom att inspirera och 
stödja utvecklingsprojekt med kunskaper, metoder och erfarenheter. Myndigheten 
bedömer att det lokala och/eller regionala ägarskapet är centralt för att säkerställa 
långsiktiga resultat och effekter för kulturmiljön i den regionala utvecklingen. För 
att på ett framgångsrikt sätt inspirera och bidra med stöd till dessa parter har 
Riksantikvarieämbetet bidragit med evidensbaserade kunskapsunderlag som kan 
visa på effekter av kulturmiljöarbete och spridit goda exempel på hur 
kulturmiljöarbetet påverkar den regionala tillväxten.  

Det utvecklingsbehov som Riksantikvarieämbetet i dagsläget har identifierat är att 
utveckla en fördjupad dialog på strategisk nivå med regionala 
utvecklingsansvariga. Riksantikvarieämbetet bedömer att det behövs ytterligare 
arbete för att medvetandegöra kulturmiljöarbetets effekt på den regionala 
utvecklingen hos regionalt utvecklingsansvariga och aktörer som har möjlighet att 
stödja projekt som kan bidra till den regionala tillväxten. Att utveckla och driva 
vidare kulturmiljöfrågorna i det regionala tillväxtarbetet förutsätter även att övriga 
nationella och regionala myndigheter involveras. I detta arbete tror 
Riksantikvarieämbetet att de nationella myndigheternas strategier för 
kulturmiljöarbete kan bidra som stöd för att utveckla kulturmiljöarbetet i den 
regionala utvecklingen.  

4.8 Rangordna de tre viktigaste samarbetsaktörerna för 
genomförandet av er strategi. Motivera gärna kort er 
rangordning. 

Riksantikvarieämbetet kommer ha en fortsatt samverkan gentemot länsstyrelserna 
som ansvarar för det regionala kulturmiljöarbetet inom länen. De tio nationella 
myndigheterna med uppdrag att ta fram strategier för kulturmiljöarbetet inom sina 
respektive verksamheter är också centrala aktörer för genomförandet av de 
nationella målen för kulturmiljöarbetet. Slutligen bedömer Riksantikvarieämbetet 
att regioner och regionförbund är viktiga aktörer i myndighetens arbete med en 
hållbar regional utveckling.  
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4.9 Vilka insatser i strategierna finns kvar att genomföra fram till 
2020 och när planeras dessa att genomföras?  

Då myndigheten bedömer att det finns behov av revidering av strategin är det i 
dagsläget oklart vilka insatser som kommer att genomföras fram till 2020. Vissa 
insatser kommer emellertid att fortgå under kommande år:  

Riksantikvarieämbetet kommer att ha en fortsatt årlig uppföljning av medelstill-
delningen till projekt med kulturanknytning inom ramen för EU struktur- och 
investeringsfonder.  

Arbetet med Europaåret för kulturarv 2018 kommer att fortgå under året. Detta 
kan ses som en del av myndighetens arbete att sprida information om EU-program 
till relevanta aktörer.  

4.10 Har ni andra medskick som ni vill göra angående uppdraget 
eller genomförandet av er strategi? 

Myndigheten har inga andra medskick i samband med denna återrapportering. 
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