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Förord

Riksantikvarieämbetet är den 
nationella myndighet som leder 
och stödjer arbetet med att beva
ra, använda och utveckla kultur
avet. Men många andra aktörer 
har avgörande roller för det kon
kreta kulturarvsarbetet runt om 

i hela landet: länsstyrelser och andra statliga myn
digheter, museer, universitet och högskolor, civil
samhällets organisationer, näringsliv, fastighetsäga
re och ytterst allmänheten. 

Därför är det avgörande för måluppfyllelsen inom 
området att alla tar sitt ansvar för kulturarvet så att 
det är väl känt, använt och utvecklas i takt med ti
den. För att göra det möjligt för andra att ta det 
ansvaret bidrar Riksantikvarieämbetet med en 
lång rad insatser. Det handlar bland annat om att 
tillhanda hålla information och kunskapsunderlag, 
stödja museer och andra kulturarvsinstitutioner med 
praktiknära utvecklingsinsatser, fördela bidrag och 
svara för regelefterlevnad. 

För att möta utmaningarna inom området krävs 
en utvecklad samverkan mellan olika parter. Av sär
skild betydelse är att de statliga myndigheter som 

har en roll inom kulturmiljöområdet agerar stra
tegiskt och samordnat. Riksantikvarieämbetet har 
genomfört flera åtgärder för att öka förmågan till 
tvärsektoriell samverkan, framför allt tillsammans 
med andra statliga myndigheter. Även uppdraget att 
stödja museer och andra kulturarvsinstitutioner, in
klusive civilsamhällets aktörer, har utvecklats. I en 
ny strategi lyfts särskilt världsarvens potential för en 
hållbar utveckling fram. Flera viktiga steg har tagits 
för att öka den digitala tillgängligheten till och an
vändbarheten av kulturarvsinformation. 

Allt detta syftar till att göra det möjligt för andra 
att ”tänka i tid” och därigenom ta sitt ansvar för att 
kulturarvet bevaras, används och utvecklas; i land
skapet som omger oss, i museer och andra kultur
arvsinstitutioner liksom i den allt mer  betydelsefulla 
digitala världen. 

Lars Amréus
riksantikvarie



4

Riksantikvarieämbetets årsredovisning 2019

Förkortningar

ASK Allmänt handläggarstöd kulturmiljö

ATA Antikvarisk-topografiska arkivet

CBM Centrum för biologisk mångfald

CEN European Committee for Standardization

DAP Digital Arkeologisk Process

E-RIHS European Research Infrastructure for Heritage Science

FMIS Fornminnesinformationssystem

FoU Forskning och utveckling

FUISM  Föreningen för pedagogisk utveckling i svenska museer

IMI Informationssystemet för den inre marknaden

IPM Integrerad förebyggande skadedjurskontroll

JPI Joint Programming Initiatives

KMB Kulturmiljöbild

KML Kulturmiljölag (1988:950)

KMR Kulturmiljöregistret

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

MB Miljöbalk (1998:808)

RVR Restvärdesräddning

SCB Statistiska centralbyrån

SGU Sveriges geologiska undersökning

SIS Swedish Standards Institute

SKR Sveriges Kommuner och Regioner

SMHI Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

SMT  Svensk Museitjänst
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Ordlista

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.  
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Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet som leder och stödjer 
arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Myndighetens 
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.

I myndigheten ska funktionshindersfrågor samt jämställdhets-, mångfalds-, barn- 
och ungdomsperspektiv integreras i verksamheten. Myndigheten ska verka för 
internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete och bidra till att genera-
tionsmålet för miljöarbetet och miljökvalitetsmålen nås.

Verksamhetsområden är den indelning som myndig
heten valt som bas för redovisning av verksamheten 
och avsnitten i årsredovisningen följer denna indel
ning. Verksamhetsområdena samlar de olika uppgif
ter, ansvar och styrmedel som ges av förordningen 
med instruktion och regleringsbrevet för myndig
heten samt av olika författningar. Verksamhetsom
rådena är Kulturarv och samhälle, Regler och bidrag, 
Information och kunskap och Kulturarvscentrum.  Varje 
verksamhetsområde inleds med en beskrivning av 
verksamheten i området och en sammanfattning av 
bedömd måluppfyllelse.

Med anledning av nya riktlinjer från Ekonomi
styrningsverket har myndigheten valt att ta bort ett 
antal tabeller jämfört med föregående år. Av samma 
anledning har redovisning av kostnader per presta
tion tagits bort ur ett antal tabeller. Det pågår ett 
arbete vid myndigheten med att identifiera och de
finiera resultatindikatorer. Detta är dock inte klart 
till årets resultatredovisning

Om årsredovisningen

Myndigheten har tagit några första steg för att ut
veckla mer analytiska avsnitt i årsredovisningen och 
därmed försökt fördjupa redovisning och bedöm
ning inom några verksamheter. Detta rör exempel
vis den verksamhet som bedrivs inom Kulturarvs
inkubatorn, det tvärsektoriella kulturmiljöarbetet i 
staten, TVÄRS, samt forskningsområdet Heritage 
Science. Ambitionen är att analysen ska bli  tydligare 
i kommande årsredovisningar.

En annan förändring är att avsnittet och tabeller 
kring myndighetens miljöledningssystem är bort
tagna. Enligt förordningen (2009:907) om miljöled
ning i statliga myndigheter ska miljöledningsarbetet 
i särskild ordning redovisas årligen till Naturvårds
verket och Kulturdepartementet. För att undvika 
dubbelrapportering har därför detta lyfts ur års
redovisningen från och med i år.
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Tabell 1. Redovisning av intäkter och kostnader per verksamhetsområde 2019, belopp i tkr        
    
            
    2019    2018    2017

    Övriga    Övriga    Övriga
Verksamhetssområde Anslag  intäkter Kostnader Summa Anslag intäkter Kostnader Summa Anslag intäkter Kostnader Summa

Kulturarv och samhälle, exkl. 
  SMT och butiksförsäljning 73 424 9 243 -82 667 0 74 028 6 554 -80 582 0 65 376 7 006 -72 382 0
Regler och bidrag, exkl. 
  statliga utställningsgarantier 40 689 296 -40 984 0 39 515 389 -39 904 0 39 967 380 -40 348 0
Information och kunskap 113 638 5 877 -126 442 -6 927 109 278 5 665 -119 568 -4 625 104 981 4 157 -110 346 -1 208
Kulturarvscentrum 39 261 4 556 -43 817 0 35 357 2 392 -37 750 0 25 674 332 -26 006 0

Avgiftsbelagda verksamheter            
  Svensk Museitjänst 0 31 209 -30 322 887 0 28 010 -25 131 2 880 0 26 460 -23 451 3 009
  Butiksförsäljning besöksmål 0 1 904 -1 993 -90 0 1 896 -1 696 199 0 1 551 -1 115 436

Offentligrättslig verksamhet            
   Statliga utställningsgarantier 0 690 -991 -301 0 1 030 -952 78 - - - -
            
Summa 267 012 53 775 -327 216 -6 430 258 178 45 937 -305 583 -1 469 235 998 39 887 -273 648 2 237

            
Avvikelser mellan ovanstående sammanställning och resultaträkningen i årsredovisningens finansiella del förklaras av intern kostnadsfördelning 
mellan anslagsfinansierade 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 transfereringar återfinns inte i ovanstående uppställning.



Resultatredovisning
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�	 Kulturarv och samhälle
�	 Regler och bidrag
�	 Information och kunskap
�	 Kulturarvscentrum

Detta görs inom Kulturarv och samhälle
De nationella kulturmiljömålen och målen för kul
turpolitiken är beroende av många aktörers insat
ser, såväl offentliga som privata och ideella. Inom 
verksamhetsområdet Kulturarv och samhälle samar
betar och samverkar Riksantikvarieämbetet med 
dessa för att utveckla kulturarvsarbetet och skapa 
förutsättningar för att bevara, använda och utveck
la kulturarvet.

Verksamhetsmrådet innefattar samverkan med 
andra nationella myndigheter, länsstyrelser,  museer 
och regioner samt medverkan i EUsamarbeten, 
Europarådet och Östersjösamarbetet. Tvärsekto
riellt arbete är avgörande för att integrera kultur
miljöperspektivet i andras verksamheter inom re
levanta samhällsområden. Exempel på detta kan 
vara planeringen av bebyggelse och infrastruktur, 
det regionala tillväxtarbetet, landskaps och stads
utveckling, förvaltning och riskhantering av kultur
arv samt främjande av kulturella och kreativa nä
ringar. Samarbete och utveckling av kunskap för 
förvaltning av kulturarv bedrivs utifrån  prioriterade 
behov inom bebyggelse, landskap, föremålssam
lingar och annat kulturhistoriskt material.

Kulturarv och samhälle

Myndigheten driver flera nationella nätverk och 
medverkar i nordiska, europeiska och internatio
nella sammanhang. Arbetsmetoder, standarder, råd 
och stöd tas fram och förmedlas i samarbete med 
museer, länsstyrelser och myndigheter. 

I verksamhetsområdet ingår även Svensk Musei
tjänst som tillhandahåller klimat och säkerhets
anpassade lokaler för föremålsförvaring åt museer 
samt till den publika verksamheten vid besöksmå
len Glimmingehus och Gamla Uppsala museum. 

Sammanfattning och måluppfyllelse
Komplexiteten i flera av de frågor som statsförvalt
ningen hanterar kräver nya och innovativa verktyg 
och arbetssätt. Många av de stora utmaningar som 

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.

41

126,4

43,8
82,7

Diagram 1. Verksamhetsområdets andel av det totala kostnadsutfallet



11

Riksantikvarieämbetets årsredovisning 2019 | Resultatredovisning

samhället står inför kräver samverkan mellan aktö
rer inom olika politikområden. Kulturarvet är ett så
dant område. Inom ramen för uppdraget har myn
digheten därför strävat efter att utveckla metoder 
och praktiker för en hållbar myndighetssamverkan. 
Genom att i olika samverkansformer lyfta fram kul
turarvets betydelse och kulturmiljöarbetets poten
tial i arbetet för en hållbar samhällsutveckling, har 
myndigheten betonat möjligheter och därmed satt 
fokus på kulturmiljömålen och våra samarbetspart
ners ansvar för dessa.

Riksantikvarieämbetets uppdrag att stödja och 
följa tio myndigheters framtagande och genomför
ande av vägledande strategier för kulturmiljöfrågor 
(Ku2017/01563/KL) har genomförts framgångsrikt. 
Under 2019 har samtliga myndigheter erbjudits stöd i 
form av tematiska nätverksträffar, myndighetsspecifi
ka dialoger samt återkoppling på strategiutkast. Enligt 
den externa utvärdering som gjorts upplever samtliga 
myndigheter att Riksantikvarieämbetets stödinsatser 
varit samordnade och att de olika formerna av stöd 
varit tillräckliga.

Formerna för Riksantikvarieämbetets verksöver
läggningar har utvecklats under året vilket bland 
annat lett till att kopplingen mellan de nationella 
kulturmiljömålen och miljömålssystemet förstärkts. 
Bidraget till de nationella målen genom utveckling 
av tvärsektoriellt arbete och kulturmiljöintegrering 
under året bedöms vara gott.

Myndighetens arbete med Agenda 2030 bedöms 
bidra nationellt främst avseende mål 4.5, 4.a, 10.2, 11.4 
samt 16.10. Möjligheten att nationellt bidra till livs
långt lärande (mål 4) har stärkts genom uppdraget att 
främja samverkan mellan skolväsendet och kultur
arvsinstitutioner i alla delar av landet. I arbetet med 
den nationella väldsarvsstrategin har världsarvens be
tydelse för Agenda 2030målen lyfts framgångsrikt.

Utbildningar har tagits fram i samverkan med 
andra aktörer. Exempel på detta är en utbildning 
för kommuner som tagits fram i samarbete med 
Boverket och en eutbildning för planering och 
genomförande av tillgänglighetsåtgärder i skyddade 
utomhusmiljöer som tagits fram tillsammans med 
Naturvårdsverket. Dessa utbildningar har dock inte 
hunnit ge effekt under 2019.

Under året har vägledningsinformationen på 
Riksantikvarieämbetets hemsida setts över och 
getts en tydligare struktur och ett tydligare fokus 
på att underlätta lagtillämpningen. Bedömningen 
är att det nu är lättare att få en samlad bild över gäl
lande bestämmelser, principiella ställningstaganden 
och utvärderingsresultat när det gäller fornminnen, 
byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen. 

Genom yttranden, samråd, dialog,  vägledningar 
och metodstöd har myndigheten verkat för ökad 
förståelse för kulturmiljöns betydelse, vilket i sin 
tur antas ha stärkt förutsättningarna för att uppnå 
målen för det statliga kulturmiljöarbetet.

Museernas engagemang i myndighetens aktivite
ter har varit stor under året. Arbetet med att stärka 
museernas förutsättningar för en ändamålsenlig, ef
fektiv och hållbar samlingsförvaltning och publikt 
arbete har fått gott gensvar och måluppfyllnaden 
bedöms god.

Vid besöksmålen Glimmingehus och  Gamla 
Uppsala museum har pedagogiska metoder och 
programutbud utvecklats och verksamheten har 
nått många besökare, framförallt barn och unga. 
Genom anpassade visningar och användning av ny 
teknik har tillgängligheten till kulturarvet ökat. På 
Glimmingehus har fri entré för skolklasser genom
förts under året, vilket resulterat i en markant ök
ning av antalet besökande skolklasser. 
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På Svensk Museitjänst har nya föremålsarkiv iord
ningställts och säkerheten förbättrats. Det är fort
satt hög efterfrågan från museerna på lokaler för 
föremålsförvaring och olika förvaringslösningar. 
Olika förslag på expansion av verksamheten har 
därför tagits fram.

Nationell, regional och europeisk samverkan
Medarbetare från Riksantikvarieämbetet och 
Göte borgs universitet representerade Sverige vid 
ICCROM:s 31:a generalförsamlingsmöte i Rom. 
 ICCROM är en mellanstatlig organisation som ar
betar för att främja kulturarvsarbetet globalt ge
nom bland annat kapacitetshöjande insatser, forsk
ning och utveckling av internationellt samarbete. 
Organisationen fokuserar bland annat på risk och 
katastrofarbete, världsarv, Heritage Science och kul
turarvets roll för social sammanhållning. Temat för 
panelsamtal på generalkonferensen i år var Decoloni
zing Heritage, som lade stor vikt på betydelsen av 
återlämnande av museiföremål till ursprungsländer. 
Sverige fick sin kandidat till styrelsen för ICCROM, 
professor Ola Wetterberg vid Göteborgs universitet, 
vald för en period på fyra år.

The European Heritage Heads Forum (EHHF) är 
ett informellt nätverk för motsvarigheten till posi
tionen Riksantikvarie i andra europeiska länder. Se
dan 2006 har man mötts en gång om året för att ut
byta erfarenheter. I år arrengerades mötet i Sverige 
av Riksantikvarieämbetet för att bland annat dis
kutera tvärsektoriella samarbeten och kulturarvs
arbetets roll i samhällsutvecklingen. På mötet del
tog representanter från 25 olika länder.

Samverkan med länsstyrelserna
Samverkan med länsstyrelserna är långsiktig och 
syftar till att genom kontinuerlig dialog på lednings
nivå säkerställa att kulturmiljöarbetet blir effektivt 

och riktas mot målen för kulturmiljöarbetet. Arbe
tet bygger på en treårig överenskommelse som fram 
till i år fokuserat på gemensamma utvecklingspro
jekt för effektiva digitala handläggningsprocesser. 

Under året har ett möte genomförts mellan läns
styrelsernas samverkansforum och Riksantikvarie
ämbetets chefer för att förnya och ytterligare effek
tivisera samverkan. Det beslutades att en revidering 
av samverkansöverenskommelsen och samverkans
former kommer att ske under kommande år. Under 
året har också en dialog påbörjats om hur systema
tiskt insamlande av länsstyrelsernas behov och per
spektiv kan underlätta för Riksantikvarieämbetet 
att prioritera i den stödjande verksamheten.

Agenda 2030
Bidraget till genomförande av Agenda 2030 kan ses 
ur två perspektiv; dels det arbete vilket myndighe
ten redan gör utifrån sina uppgifter som bidrar till 
målen och dels särskilda insatser som myndigheten 
gjort med tydligt sikte mot Agenda 2030målen.

Bidrag utifrån uppgifter
Riksantikvarieämbetets bidrag till genomförandet 
av Agenda 2030 kan sammanfattas i tre övergri
pande punkter:

• att kulturarvsarbetet bidrar till social  
sammanhållning och utvecklingen av ett 
öppet och inkluderande samhälle,

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

• att myndighetens arkiv, bibliotek, register 
och databaser är fritt tillgängliga och till
handahåller information som erbjuder  
underlag för hållbar samhällsplanering, 
forskning samt möjliggör livslångt lärande. 
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Myndighetens arbete bedöms bidra nationellt, mest 
avseende mål 4.5, 4.a, 10.2, 11.4 samt 16.10. Möjlig
heten att nationellt bidra till livslångt lärande (mål 
4) har stärkts genom uppdraget att främja samver
kan mellan skolväsendet och kulturarvsinstitutio
ner i alla delar av landet. I viss mån bidrar myndig
hetens arbete nationellt till de miljömässiga aspek
terna av hållbarhet i mål 6, 13, 14 och 15 samt till de 
ekonomiska aspekterna av mål 8, 11 och 12.

Särskilda insatser
I myndighetens nationella väldsarvsstrategi har två av 
de övergripande målen särskilt sikte på  Agenda 2030:

• Målen för Agenda 2030 ska genomsyra allt 
världsarvsarbete i Sverige.

• Sverige är aktivt i det internationella  arbetet, 
verkar för att konventionen är ett effektivt och 
trovärdigt redskap inom  Unesco och  lyfter 
världsarvens betydelse för  Agenda 2030målen.

Riksantikvarieämbetet har av SCB utsetts som an
svarig myndighet för indikatorn; 11.4.1 Samlade ut
gifter per capita som går till att skydda, vårda och be
vara kultur och naturarv enligt den nationella in
dikatorlistan för uppföljning av Agenda 2030. En 
leverans av statistiska uppgifter till SCB har gjorts 
under året. Indikatorn är ny och Riksantikvarie
ämbetet bedömer att det är möjligt att använda in
dikatorn men att det kräver ett fortsatt utvecklings 
och förankringsarbete. 

Programmet för tvärsektoriellt 
kulturmiljöarbete i staten, TVÄRS
Riksantikvarieämbetets uppdrag att stödja och 
 följa tio myndigheters framtagande och genomför
ande av vägledande strategier för kulturmiljöfrågor 
(Ku2017/01563/KL) genomförs inom myndighetens 

program för tvärsektoriellt kulturmiljöarbete i sta
ten, TVÄRS. De tio myndigheterna är Boverket, 
Fortifikationsverket, Havs och vattenmyndig heten, 
Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Statens fastig
hetsverk, Jordbruksverket, Sveriges geologiska un
dersökning (SGU), Tillväxtverket och Trafikverket. 
Programmet ska se till helheten i det statliga kul
turmiljöarbetet och arbetar mot visionen att ”Stat
liga myndigheter har ett strategiskt förhållningssätt 
till de nationella kulturmiljömålen och tar till vara 
kulturmiljöns potential för ett hållbart samhälle”.

Utöver att driva Riksantikvarieämbetets del i 
uppdraget att stödja de tio myndigheterna ska pro
grammet även utveckla Riksantikvarieämbetets 
egna tvärsektoriella förhållningssätt och metoder. I 
detta ingår att förstärka myndighetens  agerande för 
Agenda 2030 och miljökvalitetsmålen. Programmet 
startades under 2018 och förväntas pågå till 2021.

Det stödjande arbetet till de tio  myndigheterna 
är baserat på den kartläggning som Riksantikvarie
ämbetet gjorde 2018. Under 2019 har samtliga myn
digheter erbjudits stöd i form av tematiska nät
verksträffar, myndighetsspecifika dialoger samt 
återkoppling på strategiutkast. 

Nätverksträffar och dialoger
Riksantikvarieämbetet har genomfört två nätverks
träffar under året. Den ena arrangerades i samver
kan med länsstyrelsernas Kulturmiljöforum i syfte 
att öka förutsättningarna för en mer effektiv sam
verkan mellan nationell och regional nivå.  Samtliga 
tio myndigheter deltog vid träffen.

Vid den andra träffen samlades nyckelaktörer för 
att, efter att strategierna färdigställts, gemensamt 
utforska, identifiera och diskutera nästa steg i ge
nomförandet. Sju områden mejslades ut som värde
fulla för fortsatt samverkan.
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Med nätverksträffen ville  Riksantikvarieämbetet 
även belysa att komplexiteten i flera av de frågor 
som statsförvaltningen hanterar kräver att det ut
vecklas nya och innovativa verktyg och arbetssätt. 
Inom ramen för programmet TVÄRS har därför 
 eftersträvats att utveckla metoder och praktiker 
för en hållbar myndighetssamverkan. I detta har 
 SWEDESD vid Uppsala universitet varit ett värde
fullt stöd genom det forskningsbaserade förhåll
ningssätt som de utvecklat för samverkan. Nio av 
tio myndigheter deltog tillsammans med represen
tanter från 17 länsstyrelser, tre regioner och repre
sentanter från tre departement.

Utöver nätverksträffarna har direkta dialoger mel
lan Riksantikvarieämbetet och de tio myndigheterna 
genomförts löpande och vid ett flertal tillfällen under 
året. Syftet med dessa var främst att följa upp stra
tegiarbetet och diskutera processen samt fånga upp 
eventuella behov av  fördjupande insatser.

Utvärdering av stöd inom TVÄRS
Enligt den externa utvärdering som gjorts av Riks
antikvarieämbetets arbete med uppdraget upplever 
samtliga myndigheter att stödinsatserna varit sam
ordnade och att de olika formerna av stöd  varit till
räckliga. De tio myndigheterna har uppskattat det 
stöd som de fått av Riksantikvarieämbetet och anser 
att det varit professionellt och ändamålsenligt. Fle
ra anser att arbetet med strategin lett till att kultur
miljöfrågorna fått högre status inom den egna myn
digheten och att frågorna förankrats bättre internt. 
Av utvärderingen framgår den utmaning som det 
innebär att genomföra stödinsatser till en målgrupp 
med varierande förkunskaper inom såväl kulturmil
jö som styrningsfrågor. 

Verksöverläggningar
Verksöverläggningar med andra nationella myndig
heter är ett forum för att lyfta strategiska samver
kansfrågor på ledningsnivå. En målsättning är att 
de ska bidra till ett mer samlat och systematiskt kul
turmiljöarbete i staten. Under året har myndigheten 
tydliggjort och förbättrat den interna berednings
processen i samband med verksöverläggningarna för 
att mer effektivt samordna de strategiska priorite
ringarna med de operativa frågorna. 

Viktiga resultat av årets överläggningar är att un
der nästa år ska Riksantikvarieämbetet tillsammans 
med fem andra myndigheter ta fram gemensamma 
samverkansmål samt stärka formerna för samver
kan genom strukturerad dialog på avdelningsnivå. 
Ytterligare ett resultat är att tillsammans med Na
turvårdsverket förstärka kopplingen mellan de na
tionella kulturmiljömålen och miljömålssystemet.

   
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. Riksantikvarieämbe
tet prioriterar sedan 2017 särskilt miljökvalitetsmå
len God bebyggd miljö, Levande skogar och Levande 
sjöar och vattendrag.

Miljömålen och generationsmålet 
Riksantikvarieämbetet verkar för  generationsmålet 
och miljömålen genom både den egna verksamheten 
och stöd till andra myndigheters genomförande och 
uppföljning. Arbetet sker enligt den modell som 
togs fram 2015 (RAÄ dnr 1.1.25992014). 

Riksantikvarieämbetet är en av 18 myndigheter 
i miljömålsrådet. Under 2019 har Riksantikvarie
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ämbetet avslutat en åtgärd där myndigheten haft 
drivansvar vilket resulterat i rapporten Fiskets på
verkan på det marina kulturarvet. Riskbedömning och 
slutsatser om hur skador på forn och kulturlämning
ar i våra hav kan undvikas vid trål och garnfiske. 
Riksantikvarieämbetet har också deltagit i urval 
av  övriga rådsmyndigheters åtgärder, till exempel 
Trafik verkets åtgärd om miljökompensation. Till 
detta kommer egna insatser vilka förväntas bidra till 
att uppnå generationsmålet och miljömålens pre
ciseringar om ett hållbart nyttjande av natur och 
kulturmiljön. Det gäller bland annat  fördelningen 
av bidrag till länsstyrelser, arbetslivsmuseer och ide
ella organisationer, åtgärder för att minska myn
dighetens direkta miljöpåverkan, samt samverkan 
med andra statliga myndigheter, exempelvis kring 
gestaltad livsmiljö.

En av programmet TVÄRS huvudsakliga uppgif
ter är att utveckla Riksantikvarieämbetets miljö
målsarbete. För att initiera ett sådant arbete har 
myndigheten under året gjort en kartläggning 
som utmynnat i beslut om förändringsarbete un
der kommande år. 

Remisser, samråd och samverkan med 
andra statliga myndigheter
En stor andel av de remisser som kommer till Riks
antikvarieämbetet bör i första hand hanteras av läns
styrelserna, exempelvis samråd kring naturreservat. 
Sedan flera år yttrar sig Riksantikvarieämbetet inte 
i denna typ av ärenden. En ärendegrupp som mins
kat något under 2019 är yttranden till domstolar i 
samband med rättsprocesser. 

Rådet för hållbara städer inrättades av regeringen 
2017 och inledde sin verksamhet 2018. Elva myndig
heter samt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
ingår i rådet vilket leds av riksarkitekten. Riks

antikvarieämbetet ingår i rådet sedan 2019. Under 
året har rådets roll, uppdrag och verksamhet tydlig
gjorts. Inför verksamheten 2020 har sju åtgärdsområ
den identifierats varav några är av särskilt intresse för 
Riksantikvarieämbetet, exempelvis verktyg för håll
bar stadsutveckling och ekosystemtjänster.

Tillsammans med Boverket, ArkDes och Statens 
konstråd deltar Riksantikvarieämbetet i myndig
hetssamverkan för gestaltad livsmiljö med det lång
siktiga målet att både öka kunskapen och främja ar
betet med arkitektonisk kvalitet och omsorgsfullt 
gestaltade livsmiljöer hos såväl privata som offent
liga aktörer. Under 2019 har en gemensam program
förklaring tagits fram som bland annat beskriver 
hur samverkan ska organiseras, vilka målgrupper 
man kommer att rikta sig till och vilket arbetssätt 
som ska tillämpas. 

Inom ramen för samverkan har Riksantivarie
ämbetet även deltagit i Boverkets  webbseminarium 
Riksarkitektsoffan som syftade till att öka kunskapen 
om politiken och uppdragen till kommuner, läns
styrelser och övriga berörda parter.  Myndigheten 
deltar även i flera av de regeringsuppdrag som är 
kopplade till politikområdet och har även ansvar 
för uppdraget kring hur kulturhistoriska värden in
tegreras och tas tillvara i plan och byggprocesser 
(Ku2018/01351/KL), vilket ska avrapporteras våren 
2020.

Riksantikvarieämbetet har under 2019 tillsam
mans med SKR deltagit i arbetsgruppen för den 
webbutbildning som på länsstyrelsernas initiativ 
planeras att ledas av Boverket inom ramen för reger
ingsuppdraget PBl Kompetens. Utbildningen vän
der sig främst till plan och bygglovshandläggare 
i kommunerna och kommer att genomföras med 
hjälp av länsstyrelserna. Utbildningen lanseras un
der 2020.
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Riksantikvarieämbetet medverkar i  Skogsstyrelsens 
nationella sektorsråd och deltar även i arbetet med att 
ta fram målbilder för skogsbruket. Under 2019 har en 
utvecklingsinsats inletts för att se över samverkans
formerna mellan  Riksantikvarieämbetet, Skogssty
relsen och länsstyrelserna.

Under 2019 har den återkommande konferensen 
SKÅNK anordnats. SKÅNK är en förkortning av 
Skogen, en mångfald av natur och kulturarv. Kon
ferensen anordnas gemensamt av Riksantikvarie
ämbetet, Skogsstyrelsen, länsstyrelserna och 
universiteten i Uppsala respektive Karlstad. Konfe
rensen är en mötesplats för akademi, myndig heter, 
skogsnäringen och civilsamhället för att diskutera 
angelägna frågor om skogens kulturarv. Syftet är 
att korta ledtiderna mellan forskningsresultat och 
tillämpad praktik. Årets konferens genomfördes i 
Sundsvall och samlade ett hundratal deltagare.

Riksantikvarieämbetet har deltagit i Havs och 
vattenmyndighetens regeringsuppdrag att revidera 
den nationella strategin för skydd av natur och kul
turmiljöer vid vatten. Myndigheten har under 2019 
även genomfört sakområdesgemensamma fältsemi
narier för länsstyrelsernas handläggare av kultur
miljöfrågor respektive vattenfrågor i syfte att imple
mentera metoden för bedömning av kulturmiljöers 
känslighet.

Under 2019 har Riksantikvarieämbetet etablerat 
en mer strukturerad samverkan med  länsstyrelserna 
kring kulturmiljöer vid vatten. Bakgrunden till 
 detta är att åtgärdsprogrammet för vattenmiljön, 
inklusive planen för omprövning av elvattenkraft, 
ställer kulturmiljöarbetet inför nya utmaningar. 
Samtidigt har myndigheten intensifierat samverkan 
med Havs och vattenmyndigheten genom att med
verka i vägledningsarbete och konferenser, samt ge

nom att lämna yttranden kring den nationella pla
nen och föreskrifter. Riksantikvarieämbetet deltar 
också i Vattenkraftens Miljöfonds referensgrupp. 
Arbetet inom vattenområdet är komplicerat med 
målkonflikter och många gånger låsta positioner 
där energi och naturmiljöintressena så gott som 
alltid väger tyngre än kulturmiljö. 

Riksantikvarieämbetet har deltagit i Naturvårds
verkets myndighetsgrupp för Grön infrastruktur och 
ekosystemtjänster enligt miljömålsrådets åtgärds
lista för året. Riksantikvarieämbetet har även del
tagit i Naturvårdsverkets myndighetssamverkan för 
friluftsliv, bland annat med konferensen  Tankesmedja 
för friluftsliv som under året hölls i Kristianstad.

Inför en ny programperiod för EU:s struktur och 
investeringsfonder samt landsbygdsprogrammet har 
Riksantikvarieämbetet under året intensifierat arbe
tet kring hur kulturarvsaspekter kan integreras i ge
nomförandet av programmen. Kontakter har tagits 
med berörda fondförvaltande myndigheter för att 
säkerställa myndighetens  deltagande i de  processer 
som hanterar framtagandet av de nya programmen. 

Riksantikvarieämbetet har rapporterat till Europa
rådet om arbetet 2017–2019 med implementering 
av Europeiska landskapskonventionen, samt delta
git i Europarådets workshop om Europeiska land
skapskonventionen och återkopplat om svenska er
farenheter om kulturmiljö och implementeringen 
av EU:s ramdirektiv för vatten (Vattendirektivet).

Riksantikvarieämbetet har regelbundet samråd 
med Svenska kyrkan genom den centrala samråds
gruppen samt genom regelbundna handläggar
möten mellan myndigheten och kyrkokansliet i 
Uppsala. Myndigheten medverkade även i Svenska 
kyrkans årliga samråd med stift, länsstyrelser och 
Riksantikvarieämbetet. 
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En sammanhållen landsbygdspolitik
Riksantikvarieämbetet är en av de myndigheter som 
pekas ut som betydelsefulla för det regionala till
växtarbetet och en sammanhållen  landsbygdspolitik. 
Myndigheten ingår i flera av de myndighetsnätverk 
som anordnas av Tillväxtverket med koppling till 
dessa frågor. Riksantikvarieämbetet har under året 
deltagit i flera seminarier anordnande av Tillväxt
verket, Jordbruksverket och Landsbygdsnätverket 
under detta tema. Under 2019 har myndigheten på
börjat ett utvecklingsarbete för att stärka kultur
arvets roll i det regionala tillväxtarbetet.

Riksantikvarieämbetets verksamhet ligger väl i 
linje med de intentioner som lyfts i den samman
hållna landsbygdspolitiken. Kulturarv befinner sig 
i skärningspunkten mellan olika politikområden 
och investeringar i landsbygdens kulturarv gör det 
möjligt att uppnå synergieffekter mellan olika mål 
och finansieringskällor. Riksantikvarieämbetet ver
kar för att kulturarv ska ses som en strategisk ut
vecklingsresurs i såväl samhällsbyggnadsprocesser 
som vid olika investeringar. Den platsbundna in
frastruktur som finns i form av kulturmiljöer, kul
turarvsplatser och museer och de verksamheter som 
bedrivs inom kulturarvssektorn utgör en väsentlig 
bas för attraktivitet och hållbar tillväxt i hela landet. 
En stor del av myndighetens uppdrag har en direkt 
bäring på landsbygdspolitiken, exempelvis det arbe
te som bedrivs kring världsarv, riksintressen, biolo
giskt kulturarv eller vattenanknutna kulturmiljöer.  

Myndighetens årliga arbete med att fördela kul
turmiljövårdsanslaget (KMVanslaget), bidrag till 
ideella organisationer inom kulturmiljöområdet 
och bidrag till arbetslivsmuseer har en direkt bä
ring på målen för landsbygdspolitiken. Anslagen 
har en betydande roll i att stärka arbetsmarknaden 
och bidra till hållbar tillväxt vilket myndighetens 

egna utvärderingar visar. Sambanden är starkast i 
de fall de bidrar till att stärka besöksnäringar ge
nom tillgängliggörande åtgärder. Ett attraktivt och 
tillgängligt besöksmål genererar fler arbetstillfällen 
och främjar även andra näringar runt kulturmiljön. 
KMVanslagens förtjänst ligger också i att de ger 
legitimitet till projektet vilket kan attrahera ytter
ligare finansiering. Tillgängliggörandet bidrar dels 
till köp av varor och tjänster men möjliggör i för
längningen också en utökad besöksnäring vilket ge
nererar hotellnätter, anställning av guider, försälj
ning av souvenirer med mera. Använt på detta sätt 
har KMVanslagen därmed en dubbel effekt genom 
att de bidrar till stärkt arbetsmarknad och hållbar 
tillväxt i två led. I mindre befolkningstäta områden 
med färre näringar är det enklare att härleda positi
va samhällsförändringar till en enskild verksamhet, 
till exempel en attraktiv kulturmiljö, varför KMV
anslagets betydelse kan sägas vara extra relevant i 
dessa områden. Betydelsen för en landsbygdskom
mun att ha ett attraktivt besöksmål i sitt närområde 
bör inte underskattas, dels för att det kan bidra till 
att stärka den regionala självbilden men framförallt 
för att det kan bidra till en stärkt arbetsmarknad 
och hållbar tillväxt i form av till exempel anställ
ningar i anslutning till kulturmiljön och/eller fler 
hotellnätter och restaurangbesök i närområdet. Sär
skilt viktiga är medlen i de fall då de bidrar till att 
utveckla besöksmål i områden som under de senas
te decennierna haft en minskande befolkning och 
vars invånare upplevt en minskad samhälls service. 

Medel som går till ideell verksamhet, exempel
vis hembygdsföreningar och  arbetslivsmuseer, upp
når flera syften. Investeringar i kulturmiljöer bidrar 
till att skapa attraktiva miljöer, men dessa medel är 
även viktiga för att stötta verksamhet som bidrar till 
social sammanhållning på landsbygden.
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Samverkan med Statens kulturråd
Riksantikvarieämbetet deltar i Kulturrådets sam
verkansråd kopplat till kultursamverkansmodellen. 
Myndigheten har deltagit vid den årliga samverkans
konferensen samt i beredningen av nya  kulturplaner 
och beslut om fördelning av medel. Dessutom har 
Riksantikvarieämbetet bidragit till arbetet med 
uppföljning och utvärdering av modellen. 
 
Vägledningar och metodstöd
Riksantikvarieämbetet tar fram vägledningar för 
tillämpningen av kulturmiljölagen. Syftet är att 
skapa förutsättningar för en enhetlig och  tydlig 
lag tillämpning. Under året har vägledningsin
formationen på Riksantikvarieämbetets hemsida 
setts över och getts en tydligare struktur och ett 
 tydligare fokus på att underlätta  lagtillämpningen. 
 Bedömningen är att det nu är lättare att få en sam
lad bild över gällande bestämmelser,  principiella 
ställningstaganden och utvärderingsresultat när det 
 gäller fornminnen, byggnadsminnen och kyrkliga 
kulturminnen.

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 tar 
Riksantikvarieämbetet fram i samarbete med mu
seer, länsstyrelser, andra myndigheter och organisa
tioner. Resultaten sprids genom konferenser, utbild
ningar, rapporter, webbbaserade handböcker, infor
mationsblad och flera nationella nätverk.

Riskhantering och klimatanpassningsarbete
Klimatförändringarna är en av vår tids största utma
ningar. De påverkar och skadar kulturarvet, bland 
annat genom bränder, översvämningar, jordskred 
och skadeinsekter. Myndigheten har fortsatt med
verkat i nätverket Klimatanpassningsportalen, som 
är ett samarbete mellan 19 myndigheter och som 
drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimat
anpassning vid SMHI.

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 EUprojektet Adapt Northern Heritage, 
som drivs av Historic Environment Scotland till
sammans med bland annat Riksantikvaren i Norge 
och Minjastofnun på Island. Projektet pågår 2017–
2019 och syftar till att främja bättre förvaltning av 
kulturminnen och kulturmiljöer i ett föränderligt 
klimat i norr genom stöd till lokala samhällen. Hela 
projektets samlade resultat kommer att presenteras 
i en slutkonferens 2020. EUprojektet syftar till att 
utveckla förvaltningsverktyg som kan stödja myn
digheters och organisationers arbete för en långsik
tigt hållbar bebyggelsestruktur i enlighet med mil
jömålet God bebyggd miljö.

Natur och kultur
Samarbetet med Naturvårdsverket har fortsatt när det 
gäller natur och kulturreservat. En eutbildning för 
planering och genomförande av tillgänglighetsåtgär
der i skyddade utomhusmiljöer har tagits fram till
sammans med Naturvårdsverket. Tillsammans med 
Naturvårdsverket och Centrum för biologisk mång
fald (CBM) görs en satsning på kompetensutveckling 
av handläggare på länsstyrelserna när det gäller sköt
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sel av kulturpräglad natur. Satsningen syftar till bätt
re bevarande av biologisk mångfald och kulturmiljö
värden i landskapet, genom lokalt anpassad skötsel. 

Riksantikvarieämbetet har fortsatt att driva nät
verket Svenska kulturlandskap tillsammans med 
Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet. 
Målet är att traditionella skötselmetoder ska använ
das och bidra till att höga natur och kulturvärden i 
kulturlandskapet bevaras och utvecklas. Under året 
har fyra workshoppar och en nätverksträff arrang
erats. Nätverket omfattar nu cirka 1 200 personer.

Genom att öka kunskapen om hur äldre bruk
ningsmetoder kan användas i odlingslandskapet för 
att bevara landskapets natur och kulturvärden och 
därmed också behålla den biologiska mångfalden 
bidrar aktiviteterna till arbetet inom miljömålen 
Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt och djurliv. 

Kulturmiljövård
Den årliga konferensen Färgforum genomfördes i 
år i Sundsvall i samarbete med Sundsvalls kom
mun, Göteborgs universitet, Statens fastighetsverk, 
Hantverkslaboratoriet och Svenska byggnadsvårds
föreningen. Temat var hållbarhet när det gäller färg, 
rekonstruktion och dokumentation. Konferensen 
samlade cirka 80 deltagare. 

Med utgångspunkt i miljömålet God bebyggd miljö 
och insatser för ett hållbart byggande  arrangerade 
Riksantikvarieämbetet Byggnadsvårdens konvent 
2019 tillsammans med bland andra Hantverksla
boratoriet. Med cirka 630 deltagare var detta årets 
största event på området, en unik arena i branschen 
för nätverkande, omvärldsbevakning och förkovring.

Myndigheten har påbörjat återställningsarbe
tet av ett raserat parti av Visby ringmur genom att 
säkra marken och förbereda för återuppbyggnad. 

Museiutveckling 
Riksantikvarieämbetet arbetar med att stärka mu
seernas förutsättningar för en ändamålsenlig, ef
fektiv och hållbar samlingsförvaltning och publikt 
arbete. Myndigheten samlar in, utvecklar och för
medlar tekniska lösningar och kunskap som stöd
jer och utvecklar museiarbetet. 

Samlingar och utställningar
Myndighetens webbsidor kring samlingsförvaltning 
och publikt arbete har strukturerats och förtydligats 
för att råd, stöd, omvärldsbevakning och informa
tion till museerna ska vara aktuell och tillgänglig. 
Den årliga konferensen Samlingsforum genomför
des i Nyköping i samarbete med Sörmlands mu
seum och Sveriges Museer och lockade 190 delta
gare. Årets tema, Aktiva samlingar – berättelser, be
tydelser och bruk, handlade om hur museisamlingar 
kan bli synligare, mer tillgängliga och mer använda 
i  olika sammanhang. För att försöka mäta effekten 
av satsningen Samlingsforum, efterfrågades deltagar
nas upplevda nytta av konferensen. 74 procent svara
de stor eller mycket stor nytta (kundnyttoindex), vil
ket visar på att konferensen uppnår önskad verkan.

I serien av webbinarier för samlingsförvaltning 
har fyra tillfällen arrangerats under året för att dis
kutera frågor som klimatmätning, montrar, luftför
oreningar inomhus och samlingsöversyn. 

Webbinarierna engagerade 70 deltagare från to
talt 26 museer och institutioner. Även webbinarier 
kring museipedagogik har initierats och ett första 
sådant har genomförts på temat Tänka tillsammans 
och fokuserade på intern samverkan mellan olika 
personalgrupper på museer.

En uppgraderad version av den allt mer frekvent 
använda processtandarden för museernas sam
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lingsförvaltning, Spectrum 5.0, finns nu tillgänglig 
på svenska via Riksantikvarieämbetets  webbsida. 
Standarden är utvecklad av Collection Trust i Stor
britannien. 

Museer i förändring är ett arrangemang i semina
rieform som tar sin utgångspunkt i museer som ska 
genomgå, genomgår eller har genomgått en föränd
ring. Ett särskilt fokus finns på arbetet kring de så 
kallade basutställningarna, utställningar med lång 
livslängd och krav på stor flexibilitet. I augusti del
tog 16 personer när seminariet Museer i förändring: 
designmuseer anordnades, i samarbete med RIAN 
designmuseum i Falkenberg och nio inbjudna be
tydande institutioner.

Inom myndighetens museipedagogiska  satsningar 
arrangerades, tillsammans med Föreningen för pe
dagogisk utveckling i svenska museer (FUISM), en 
konferens kring skola och kulturarv i oktober med 
60 deltagare. 

En stor del av det praktiska arbetet med konst och 
kulturarv består i konsthantering, ett område som 
inte uppmärksammats i större grad tidigare. Riks
antikvarieämbetet arrangerade därför under året ett 
branschforum för konsthantering för alla som ar
betar med att på olika vis praktiskt installera, mon
tera, packa och flytta konst och föremål. Initiativet 
var mycket uppskattat och kundnyttoindex ham
nade på 90 procent.

Risk och säkerhet 
Riksrevisionens granskning av de statliga central
museernas säkerhetsarbete när det gäller samling
arna och Riksantikvarieämbetets stöd till museer
na i dessa frågor (RIR 2019:5) har följts upp. I detta 
arbete har ett verktyg tagits fram till hjälp för mu
seerna att göra riskanalyser. Genom att  identifiera 
och värdera de risker som finns för samlingarna får 

museerna ett stöd i att prioritera vilka åtgärder man 
bör vidta för att bevara dem på bästa sätt. För att 
sprida kunskap om risker och säkerhet har infor
mation på Riksantikvarieämbetets hemsida upp
daterats och kommunicerats. Vidare har en prak
tisk utbildning i restvärderäddning (RVR) för mu
seer genomförts vid två tillfällen i samverkan med 
Brandskyddsföreningen.

 För att främja ett internationellt och interkul
turellt utbyte och samarbete har en medarbetare 
medverkat som föreläsare vid ICCROM:s utbild
ning First Aid for Cultural Heritage in Times of Cri
ses samt som talare vid uppföljningskonferensen He
ritage on Fire: who´s next? efter museibranden i Rio 
de Janeiro, Brasilien. 

Riksantikvarieämbetet har fortsatt att driva nät
verket PREMAL, 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 (SSEN 16790) har 46 s.k. IPM 
koordinatorer utbildats. En internationell konfe
rens arrangerades i Stockholm i maj, Integrated Pest 
 Management for Cultural Heritage (IPM 2019), med 
160 deltagare från 23 länder. Konferensen rönte stort 
intresse och var tidigt fullbokad, varför beslut togs 
att även webbsända konferensdagarna. Det stora in
tresset och det faktum att konferensen genererade 
ett kundnyttoindex på 91 procent visar att detta är 
ett ämne med stor aktualitet. Samordnad skade
djurskontroll, IPM, innebär att ersätta kemiska be
kämpningsmedel med ett förebyggande arbete och 
mer miljövänliga metoder och ingår i arbetet för 
miljömålet Giftfri miljö. 
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Uppdrag om mänskliga kvarlevor i 
museisamlingar samt uppdrag om 
återlämnande av vissa kulturföremål
I regleringsbrevet för 2018 fick Riksantikvarie ämbetet 
i uppdrag att ta fram en vägledning för hantering av 
mänskliga kvarlevor i  museisamlingar samt ytterli
gare en vägledning för identifiering och repatriering 
eller restitution av föremål i museernas samlingar där 
det kan finnas särskilda etiska skäl för återlämnande.

De mänskliga kvarlevor som finns i museisam
lingar kommer huvudsakligen från  arkeologiska 
undersökningar, medicinsk forskning eller etnogra
fisk eller etnologisk insamling. Det finns ett spe
ciellt ansvar för museer som förvaltar denna typ 
av samlingar. Vägledningens ambition är därför 
att samla professionell god praxis för hantering av 
mänskliga kvarlevor i museisamlingar, inkluderan
de olika etiska perspektiv och forskningsperspektiv.

Antalet frågor som rör återlämnande har under 
senare år ökat och kan röra krav från såväl  enskilda 
individer som ursprungsbefolkningsgrupper och 
mellanstatliga relationer. De senare ofta i spåren 
av tidigare kolonisation. Internationella regelverk 
och konventioner reglerar i viss mån arbetet, men 
ärendena är ofta komplexa och kräver stor arbets
insats från museerna. Vägledningen ska av denna 
anledning fungera som stöd till museerna i deras 
arbete med att ta fram egna styrdokument och ru
tiner för ärenden som rör dessa frågor.

Båda uppdragen har utförts i samråd med de 
centrala museerna och Sametinget. Även andra 
 museer, institutioner och sakkunniga har bidragit 
med värde fulla synpunkter i arbetet. Detta har re
sulterat i stöddokumenten God samlingsförvaltning. 
Stöd för museer i återlämnandeärenden, respektive 
God samlingsförvaltning. Stöd i hantering av mänsk
liga kvarlevor i museisamlingar. 

Svensk Museitjänst
Svensk Museitjänst tillhandahåller lokaler för före
målsförvaring samt tjänster inom samlingsförvalt
ning åt museer och andra aktörer som förvaltar kul
turarv. Befintliga lokalytor har effektiviserats och 
nya föremålsmagasin har skapats. Detta har bidra
git positivt till det ekonomiska resultatet.

Det finns behov av ytterligare lokaler för föremåls
förvaring och även möjlighet för museerna att arbe
ta med och beforska sina samlingar på plats. Förslag 
på olika möjligheter att expandera verksamheten har 
tagits fram i dialog med kunder och fastig hetsägare. 

I samband med genomförda ombyggnationer har 
olika åtgärder vidtagits för att förbättra säkerheten. 
Utrymningssäkerheten har förbättrats genom fram
tagning av nya utrymningsplaner och komplette
ring av nödutrymningsskyltar. Säkerhetsrutinerna 
har uppdaterats och ny brandskyddsplan har tagits 
fram för att klara nya brandskyddskrav.

På grund av kostnader för säkerhetshöjande åtgär
der i samband med ombyggnationer och  ökade el
kostnader når myndigheten inte målet om ett över
skott på 2 mnkr. Ökade intäkter  efter  effektivisering 

Tabell 2. Svensk Museitjänsts intäkter och volymer 

   2019 2018 2017

Hyres- och arrendeintäkter (tkr) 25 926 25 488 24 658

Antal kunder 59 60 63

Antal sålda timmar för utförda tjänster, t.ex.  473 501 618

 föremålsvård, gallring, truckkörning osv.   

Tabell 3. Svensk Museitjänsts ekonomiska nyckeltal (tkr)   

   2019 2018 2017

Intäkter 31 209 28 010 26 460

Kostnader -30 322 -25 130 -23 451

Resultat 887 2 880 3 009

Ackumulerat underskott 4 240 5 127 8 007
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av befintliga lokaler samt minskade kostnader efter 
energibesparande åtgärder kommer dock påverka 
framtida resultat positivt. 

Myndigheten planerar för att ett ekonomiskt 
överskott på 1–2 mnkr årligen fram till 2023, ska 
eliminera det ackumulerade  underskottet. Till 2023 
ska myndigheten ha förhandlat fram ett nytt lång
siktigt hyresavtal med en av fastighetsägarna. Dessa 
förhandlingar kommer att ligga till grund för de av
gifter Svensk Museitjänst behöver ta ut för uthyr
ning av föremålsförvaring för att uppnå ekonomisk 
balans i verksamheten. 

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
Gamla Uppsala museum har öppet cirka 300 dagar 
om året. Under perioden april till september och 
skollov är det öppet alla dagar i veckan. Museet er
bjuder reguljära visningar varje vecka hela året och 
det är möjligt att boka museipedagoger för  visningar 
alla dagar i veckan året runt.

 Gamla Uppsala museum inledde året med en 
nyskriven teaterproduktion om Beowulf uppsatt av 
Teater Oland. 

Under året har ett flertal öppna föreläsningar hål
lits på museet för att erbjuda besökarna att ta del av 
nya forskningsrön. Museet har också kunnat erbju
da ett flertal större programdagar med reen actors 
(grupper och personer som ägnar sig åt historiskt 
återskapande), en historisk modevisning och en stor 
julmarknad. En av årets höjdpunkter var utgräv
ningen av två båtgravar i Gamla Uppsala. Museet 
dokumenterade utgrävningen på plats genom foto 

Gamla Uppsala museum 

Tabell 4. Antal besökare, Gamla Uppsala museum  

 2019 2018 2017

 34 940 33 319 31 937

Tabell 5. Antal besökande barn vid Gamla Uppsala museum

 2019 2018 2017

Antal besökande barn    

i målsmans sällskap 4 872 5 062 5 679

Antal elever  6 458 6 062 5 245

Totalt antal barn  11 330 11 124 10 924

   

Antalet är delsummor av Tabell 4.   

Glimmingehus

Tabell 6. Antal besökare, Glimmingehus   

 2019 2018 2017

 53 267 45 389 49 685

Tabell 7. Antal besökande barn Glimmingehus

 2019 2018 2017

Antal besökande barn    

i målsmans sällskap 12 287 10 915 12 302

Antal elever  7 991 4 685 4 952

Totalt antal barn  20 278 15 600 17 254

Antalet är delsummor av Tabell 6.   
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och film. Materialet användes sedan tillsammans 
med utgrävda fynd från båtgraven till en miniut
ställning på Gamla Uppsala museum

Museet har under året varit aktivt på Twitter, In
stagram och Facebook. På Facebook har antalet föl
jare ökat från 7 534 till 8 717.  Sociala medier används 
som marknadsföringskanal och kunskapsspridare. 
Museet har under året producerat Mytfakta, korta 
filmer med fördjupningsfakta kring olika kunskaps
bitar om Gamla Uppsala. Mytfakta har blivit po
pulärt både bland allmänheten och skolpedagoger. 

Antalet besökare till Glimmingehus ökade mar
kant under 2019, både vad gäller skol elever och var
dagsbesökare under sommaren och hösten. Glim
mingehus har under året utökat sitt öppethållande 
till cirka 220 dagar om året och har öppet alla da
gar från april till mitten av  oktober samt på skollov 
och inför julen. Det är, som  tidigare, öppet året runt 
för grupper som bokar visningar. En långsiktig sats
ning på utveckling av besöksmålet har fortsatt med 
nya pedagogiska arbetssätt. Ett sådant exempel har 
varit att  befolka borgen, det vill säga att museilärar
na fungerar som rumsvärdar i relation till  besökaren, 
vilket förbättrar dialogen i jämförelse med en ren 
guidning. Ett annat exempel har  varit att arbeta med 
historiska dramatiseringar, vilket möjliggjort att an
dra aspekter lyfts fram i förmedlingen jämfört med 
en vanlig guidning. Med syftet att förbättra verk
samheten deltog Glimmingehus under året i ett ut
vecklingsprogram tillsammans med tre andra be
söksmål i regionen, initierat av Tourism in Skåne. 
Hösten på Glimmingehus blev framgångsrik, totalt 
ökade besöksantalet under perioden september–no
vember med över 30 procent. Centralt för detta var 
den tillfälliga utställningen Oknytt, vackra foton av 
väsen ur nordisk folktro i kombination med en diger 
skol och programverksamhet på temat.

Ett arbete med sortimentsutveckling samt den 
markant höjda besöksmängden har också lett till 
ökad försäljning (cirka 16 procent) i museibutiken 
på Glimmingehus. Under 2019 såldes varor för cir
ka 880 000 kronor.

  
Barn och unga
Besöksmålen erbjuder visningar för förskolor, grund
skolor, särskolor och gymnasier. 

Gamla Uppsala museum erbjuder avgiftsfria vis
ningar för alla skolåldrar. Under 2020 ökade anta
let besökande skolelever med cirka 6 procent. Fort
farande är låg och mellanstadieeleverna de mest 
 frekventa skoleleverna som besöker museet. När 
det gäller de besökande äldre eleverna läggs myck
et fokus på källkritik vilket är uppskattat bland lä
rarna. Under november och december har Gam
la  Uppsala museum arbetat med Takeover wall, ett 
program där två klasser från årskurs 3 har fått ta 
över utställnings ytor på museet för att ställa ut sina 
egna skapade alster. För barn och unga som väljer 
att besöka Gamla Uppsala museum utanför skolans 
regi erbjuds visningar och verkstäder varje vecka 
hela året. Museet har extra öppet alla skollov med 
programverksamhet för alla åldrar.

På Glimmingehus infördes för första gången gra
tis skolbesök under 2019, vilket ledde till en ökning 
av antalet elever med drygt 70 procent. Antalet be
sökande elever var cirka 8 000 och de populäraste 
programmen var borgvandring samt tvåtimmarspro
grammen med medeltidsverkstäder, medeltida lek 
och idrott respektive jultema. Mångfalden har ökat 
när det gäller skolbesök. Under 2019 har det kommit 
fler grundskolor som inte besökt Glimmingehus tidi
gare, fler särskolor och fler gymnasieklasser. Skolor i 
Skånes alla 33 kommuner har besökt Glimmingehus, 
vilket är bäst av alla museer i regionen. 
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Tillgänglighet
På Gamla Uppsala museum fortsätter arbetet med 
att tillgängliggöra vendeltiden (tidsperioden från 550 
till 800). I år har museet erbjudit virtuella visningar. 
Grupper får tillsammans med en guide en storbilds
visning av Gamla Uppsala på 650talet. Den virtu
ella visningen är en omvandling av Augumented 
Reality, visning med surfplatta i fornlämningsom
rådet och Virtual Reality, visning av Gamla Upp
sala med VRglasögon. De som har mobilitetsbe
gränsningar eller synbegränsningar kan nu  uppleva 
år 650 utan problem. 

På Glimmingehus har teckenspråkssatsningen 
fortsatt med ett flertal visningar på teckenspråk. 
Teckentolken deltog under hela ”Gyckeldagen” till
sammans med gycklarna. För Glimmingehus har 
antalet följare på Facebook ökat från 6 000 till över 
8 100. Arbetet att nå ut har prioriterats och diversi
fierats, vilket gett resultat. En tydlig policy angåen
de hur Glimmingehus ska arbeta med sociala me
dier har tagits fram.

Evenemang
Riksantikvarieämbetet arrangerar varje år tema
dagarna Arkeologidagen och Kulturarvsdagen för all
mänheten – arenor för lokala aktörer där Riksan
tikvarieämbetet står för samordning och kommu
nikation. Under de båda temadagarna genomfördes 
sammanlagt 271 arrangemang runt om i landet. 

Kulturarvsdagen är en del av European Heritage 
Days med årliga gemensamma teman över hela Eu
ropa. Årets tema var Konst och underhållning och 
handlade om allt från konsthantverk och litteratur 
till teater, levande rollspel, cirkuskonst, scen och 
bildkonst och olika konserter och kulturfestivaler. 

Många av de återkommande arrangörerna upplevde 
temat som begränsande och svårt att anpassa till sin 
lokala verksamhet och det märktes genom en ned
gång av antalet arrangemang i jämförelse med de 
senaste åren. Däremot ökade antalet besökare med 
72 procent jämfört med föregående år.

Arkeologidagen i augusti har historia och  arkeologi 
som stående tema och även där var det besöks
rekord. Antalet besökare ökade med 146 procent 
jämfört med föregående år. 

Antalet arrangemang har minskat, medan antalet 
besökare har ökat kraftigt jämfört med förra året. 

�	 Hembygdsrörelsen
�	 Statligt museum
�	 Länsmuseum
�	 Arbetslivsmuseum
�	 Annat museum
�	 Kommun/Region

�	 Länsstyrelse
�	 Ideell organisation
�	 Besöksnäring
�	 Privatperson
�	 Övriga

28,3 %

1,4 %
0,7 %

22,8 %
9 %

9 %

1,4 %

15,7 %

1,4 %
3,5 %

7,6 %

Diagram 2. Arrangörer Kulturarvsdagen 2019
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Tabell 8. Antal arrangemang och besökare Kulturarvsdagen och Arkeologidagen, antal deltagare Höstmötet 

 2019  2018  2017 

 Arrangemang  Besökare  Arrangemang  Besökare  Arrangemang  Besökare

Kulturarvsdagen  216 58 640 350 34 113 249 37 101

Arkeologidagen  55 17 230 61 7 015 62 9 573

 Deltagare  Deltagare  Deltagare

Höstmötet -  329  -

Enligt utvärderingen har 16 507 personer besökt 100 arrangemang, vilket ger ett snitt på 165 besökare.
Därtill tillkommer 23 000 personer för de tre mest besökta arrangemangen, vilket ger uppskattningen 
35 640 besökare totalt för alla 216 arrangemang.        
 

Att besöksantalet varierar över åren beror på  vilka 
teman och vilka aktiviteter som är aktuella. Akti
viteterna är också väldigt väderberoende då flerta
let arrangeras utomhus. Men att antalet besökare 
ökade så mycket är till stor del knutet till att några 

arrangemang lockade osedvanligt många besöka
re. Några som kan nämnas särskilt är Vendeltidsda
garna i Uppåkra som lockade över 7 000 besöka
re samt Tågdagarna i Landeryd som lockade över 
11 000 besökare.
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�	 Kulturarv och samhälle
�	 Regler och bidrag
�	 Information och kunskap
�	 Kulturarvscentrum

Detta görs inom Regler och bidrag
Inom verksamhetsområdet Regler och bidrag verkar 
Riksantikvarieämbetet för att kulturarv och kultur
miljöer skyddas genom lagstiftning och vårdas och 
tillgängliggörs genom bidrag. Myndigheten fattar 
beslut enligt de lagar och förordningar som den för
fogar över och om föreskrifter, allmänna råd och 
vägledningar för dessa.

Riksantikvarieämbetet utövar tillsyn och över
inseende över kulturmiljöarbetet i landet. Upp
följningar och utvärderingar syftar till att tillämp
ningen av relevanta lagar ska bli tydligare och mer 
effektiv och rättssäker. Rapporterna sänds till läns
styrelserna, presenteras vid möten och event och 
finns tillgängliga i myndighetens öppna arkiv Sam
la. Inom ramen för överinseendeansvaret får Riks
antikvarieämbetet även överklaga beslut enligt 1–5 
kap. kulturmiljölagen (1988:950).

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
Från kulturmiljövårdsanslaget (KMVanslaget), 
(anslaget 7:2) fördelades under året 268 mnkr till oli
ka kulturmiljövårdsinsatser över hela landet. Upp
följningar visar att önskade övergripande effekter av 
bidragsgivningen har uppnåtts, att både delaktig
heten i kulturarvsarbetet och allmänhetens tillgång 
till kulturarvet ökat samt att kulturarvets mångfald 
fortsatt stärkts. Samverkan och dialog med mål
grupperna har bidragit i måluppfyllelsen. Verksam
heten inom KulturarvsIT har möjliggjort bevaran
de av kulturarvet samt en ökad tillgänglighet till 
kulturarvet genom digitalisering och publicering av 
samlingar i databaser och på hemsidor. Ytterligare 

Regler och bidrag

Mål
Myndighetsutövningen är effektiv och rättssäker 
och bidrar till ökad delaktighet, tillgänglighet och 
en mångfald av kulturarv.

41
126,4

43,8

82,7

Diagram 3. Verksamhetsområdets andel av det totala kostnadsutfallet
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en effekt av bidragsgivningen är att näringslivet i 
form av lokalt och regionalt verksamma hantverkare 
behåller och utvecklar sin kompetens genom att ar
beta med traditionella material och metoder. KMV
anslaget 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.

Flera insatser har genomförts för att uppnå en 
än mer effektiv och rättssäker  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. 
Arbete har fortsatt med att förtydliga och förenkla 
beslutsmotiveringar för alla myndig hetens beslut. I 
handläggningen av bidrag till kulturarvs arbete har 
hänsyn tagits till aspekterna ökad delaktig het, till
gänglighet och en mångfald kulturmiljöer. I urva
let av mottagare har eftersträvats att en mångfald av 
kulturmiljöer ska gynnas och att målgruppen som 
kan få bidrag breddats.

Genom de kunskapssammanställningar som spri
dits inom ramen för överinseendeansvaret har läns
styrelserna fått underlag för att reflektera över den 
egna verksamhetens kvalitet, rättssäkerhet och ef
fektivitet. Utförd tillsyn av statliga byggnadsminnen 
samt informationsinsatserna därom har  bidragit till 
ökad kunskap hos respektive förvaltare om förord
ningen och dess regelverk. Bedömningen är  också 
att informationsinsatserna har bidragit till en för
djupad förståelse för tillsynens funktion och  syfte. 
Genom revidering av riksintressebeskrivningar har 
verksamheten bidragit till att kulturmiljö värden 
kan omhändertas i samhällsplaneringen.

Lagtillämpning – stöd och beslut
Statliga byggnadsminnen
Under 2019 har 332 ärenden inkommit som avser 
ändringar i statliga byggnadsminnen. Förutom 
ärenden som avser prövning av tillstånd till änd
ringar enligt förordningen om statliga byggnads
minnen, har arbetet med revidering av skyddsbe
stämmelser för statliga byggnadsminnen fortsatt. 
Tolv beslut om skyddsbestämmelser har fattats, va
rav åtta nya för de tidigare kyrkobyggnaderna och 
fyra beslut om ändring av skyddsbestämmelser. Fyra 
förslag om utökning av statliga byggnadsminnen 
har lämnats till regeringen för beslut. Tolv samråd 
gällande nya vårdprogram för statliga byggnads
minnen har ägt rum under året. Vidare finns nu 
överenskommelser avseende samverkan om bygg
nadsminnesförklaring, skyddsbestämmelser och 
vårdprogram, med alla förvaltare av statliga bygg
nadsminnen, utom Trafikverket. 

Insamling av information av de statliga förvaltar
nas fastighetsbestånd pågår. Syftet är att få en över
blick över statens egendomar inför  framtagandet av 
en strategisk plan för att utveckla beståndet av stat
liga byggnadsminnen. Tillgängligheten till kultur
arvet har beaktats vid tillståndsprövning och vid 
samråd om vårdprogram med de fastighetsförval
tande myndigheterna.

Kulturföremål – utförsel och återlämnande
40 beslut har fattats om tillstånd till utförsel och 
export 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.
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Riksantikvarieämbetet har representerat  Sverige 
i EUkommissionens expertgrupp för tullfrågor 
rörande kulturföremål (TAXUD Expert Group on 
customs issues related to cultural goods) och i expert
gruppen för återlämnande av kulturföremål (GROW 
– Expert Group on the Return of cultural objects). I 
den förstnämnda gruppen har myndigheten beva
kat den nya frågan om importregler för kulturföre
mål från tredje land, efter att EU:s importförord
ning (2019/880) trätt i kraft. 

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 
 illegalt utförda kulturföremål inom EU. 

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 även aktivt deltagit i ett möte i Köpenhamn an
ordnat av Den Danske UNESCOnationalkommis
sion i samarbete med Nordisk Center for Kultur
værdier og Væbnet Konflikt.

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 Unescokonven
tion om åtgärder för att förbjuda och hindra olov
lig import, export och överförande av äganderätt av 
kulturegendom. 

Riksantikvarieämbetet har även representerat 
Sverige som expert vid statspartsmötet för 1954 års 
Haagkonvention och för konventionens andra till
läggsprotokoll. Under året har arbetet med den na
tionella implementeringen av konventionen inten
sifierats. 

Fyndfördelning och inlösen av fornfynd
Under året har 57 beslut fattats i ärenden gällande 
fyndinlösen. Av dessa innefattade två beslut även 
hittelön. De flesta fynd har lösts in för belopp från 
500 till 1 500 kronor, men det finns också några 
fynd som har lösts in för högre summor. Av dessa 
kan nämnas 22 kopparplåtmynt från 1700talet som 
hittades på en villatomt utanför Kristianstad, vilka 
löstes in för 100 000 kronor. En guldbrakteat från 
700–800talet som hittades på Gotland, löstes in för 
45 000 kronor. Ett svärdsmunbleck (översta delen av 
en svärdsskida) från 400–500talet hittades i Borås 
och löstes in för 60 000 kronor. Åtminstone hälf
ten av den  totala fyndmängden har hittats med me
tallsökare. Totalt har det beslutats att betala 346  025 
kronor i fyndinlösen. 

Under året har särskilda insatser gjorts för att 
handlägga ännu avslutade ärenden och ärendehan
teringen är nu i balans. Utvecklingsarbetet gällande 
handläggningen av inlösensfrågor har intensifierats 
genom att en webbaserad blankett utvecklats, vil
ket har förenklat och effektiviserat handläggnings
processen betydligt. 

Riksintressintressen för kulturmiljövärden
Riksintressen för kulturmiljövården är ett viktigt 
verktyg för att kulturmiljöer ska bevaras, använ
das och utvecklas. Under 2019 har Riksantikvarie
ämbetet beslutat om 70 riksintressen och de rör Got
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lands, Västerbottens, Kronobergs och Norrbottens 
län. De flesta beslut handlar om att riksintressenas 
beskrivningstexter har reviderats och förtydligats. 
De flesta av dessa revideringar har även berört riks
intressenas gränsdragningar där en del har minskats 
och andra områden har utökats för att täcka in de 
uttryck som riksintresset avser. Fyra områden har 
utgått som riksintressen och två nya områden har 
pekats ut som riksintressen. 

I flera län pågår en översyn av riksintressen. Det 
sker i samverkan med Riksantikvarieämbetet och 
under 2019 har länsstyrelserna i Stockholms, Jämt
lands och Värmlands län besökts för att  diskutera 
revideringsarbetet samt för att göra fältbesök. I 
Värmlands och Stockholms län ingår Riksantikvarie
ämbetet också i referensgruppen för länsstyrelsens 
revideringsarbete. Dessutom har samtal om riksin
tressen till havs förts på plats med länsstyrelserna i 
Skåne och Blekinge län. I Blekinge har också fält
besök gjorts tillsammans med länsstyrelsen i syfte 
att diskutera ett specifikt område under vatten som 
eventuellt kan komma att utpekas som riksintresse. 

Uppdaterade kunskapsunderlag leder till för
bättrade möjligheter för kommunerna att tillgo
dose riksintressena i den kommunala planeringen. 
Möjligheten för länsstyrelserna att använda KMV
anslaget till kunskapsunderlag har bidragit till ett 
fortsatt arbete med översynerna. 

I april deltog Riksantikvarieämbetet som utstäl
lare på Miljöbalksdagarnas 20års jubileum i Stock
holm. Konferensen fokuserade på miljöbalken och 
på hur dess grundprinciper kan tillämpas för en 
omställning till ett mer hållbart samhälle. Konfe
rensen riktade sig framförallt till de som arbetar 
med strategiska frågor och tillämpningen av miljö
balken inom kommun och länsstyrelse, men även 
inom näringsliv, myndighet eller branschorganisa

tion. Temat för Riksantikvarieämbetets utställning 
var riksintressanta kulturmiljöer, där bland annat 
resultatet från den pågående fördjupade kartlägg
ningen av riksintressen inom kulturmiljövården och 
statistik från den tidigare rapporten Riksintressen i 
siffror – statistik över kulturmiljövårdens  riksintressen 
presenterades. Riksantikvarieämbetets närvaro un
der konferensen var uppskattad av besökarna och 
bidrog till diskussioner och samtal med yrkes
verksamma från andra områden och att  tydliggöra 
 kulturmiljövårdens roll för en hållbar samhällsut
veckling. 

Statliga utställningsgarantier
Sedan den 1 januari 2018 ansvarar Riksantikvarie
ämbetet för handläggningen och beviljandet av stat
liga utställningsgarantier. Den som anordnar en till
fällig utställning som ska visas i Sverige kan få en 
statlig garanti som täcker kostnader för skada på el
ler förlust av föremål. 

Under 2019 beviljades 36 nya  utställningsgarantier. 
Utestående ansvarsförbindelser uppgick vid årets 
slut till 2 680 959 856 kronor. Beloppet redovisas i 
balansräkning hos Kammarkollegiet. 

Fyndfördelning av fynd från  
arkeologiska uppdrag
Efter införandet av Kulturmiljöregistret sker fynd
fördelningen inte längre genom pappershantering 
av slutredovisningar och rapporter utan via digita
la rapporter. Avslutade arkeologiska uppdrag som 
har fynd att registrera listas och går att hantera på 
ett effektivt och lätthanterligt sätt. 280 beslut om 
fyndfördelning har fattats under året varav 162 i den 
nya processen. En majoritet av besluten innebär att 
 fynden överförs till Statens historiska museer och 
till Lunds universitets historiska museum.
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Tillsyn
Under 2019 har tillsyn av nio statliga byggnadsmin
nen genomförts. Riksantikvarieämbetet har med
verkat på ett samverkansmöte med  förvaltande myn
digheter och organisationer och informerat om till
synsarbetet. Informationsarbete har även bedrivits 
genom att myndighetens hemsida har uppdaterats 
med ett avsnitt om tillsyn av statliga byggnadsmin
nen. Ett utvecklingsarbete har under året genom
förts för att ta fram en metod för uppföljning av ge
nomförda tillsyner. 

Överinseende
Kunskapsunderlag inom överinseendeansvaret 
– uppföljning av KMV-anslagets användande 
I rapporten Kulturmiljöer vid vattendrag – uppfölj
ning av länsstyrelsernas arbete med kunskapsunderlag 
följer Riksantikvarieämbetet upp effekterna av det 
utbetalda kulturmiljövårdsanslaget (KMVanslaget) 
för  perioden 2010–2016. Motiveringen för att sär
skilt rikta medel till framtagande av kunskapsun
derlag var att ett antal länsstyrelser lyft ett behov 
av att utveckla kunskapsunderlag om kulturmiljöer 
vid vatten. Totalt har länsstyrelserna använt drygt 
24,5 mnkr till arbetet med att ta fram dessa kun
skapsunderlag.

Riksantikvarieämbetets uppföljning av medlen 
visar att länsstyrelserna ser dessa som centrala för 
arbetet med kunskapsunderlag. Medlen har gjort 
det möjligt för kulturmiljöfunktionen på länsstyrel
serna att prioritera framtagandet av kunskapsunder
lagen i förhållande till andra arbetsuppgifter. Ex
empel på aktiviteter som medlen har använts till är 
personalkostnader, framtagande av GISmaterial, 
inventeringar av vattendrag och författande av rap
porter. Kunskapsunderlagen gör det möjligt att väga 
kulturmiljöintressen mot andra samhällsintressen.

Ny nationell världsarvsstrategi 
Riksantikvarieämbetet fick i oktober 2017 i uppdrag 
av regeringen att i samarbete med Naturvårdsverket 
och Svenska Unescorådet och i dialog med övriga 
berörda aktörer ta fram en nationell världsarvsstra
tegi. Riksantikvarieämbetet avrapporterade Natio
nell strategi för världsarvsarbetet – avrapportering av 
regeringsuppdraget att utarbeta en nationell världsars
strategi till regeringen den 31 oktober 2019.

Pilotprojekt med världsarvsfokus 
Riksantikvarieämbetet har under året samarbetat 
med Tillväxtverket kring ett pilotprojekt i världsar
vet Falun och Kopparbergslagen. Syftet är att prö
va Unescos metod för hållbar turism i ett världsarv 
i Sverige. Myndigheterna ser behov av ett utveck
lingsprojekt med målsättningar på både strategisk 
och taktisk nivå. En av metoderna som prövats är 
World Heritage Sustain able Tourism Toolkit. Metoden 
har utvecklats av  Unesco i syfte att möjliggöra för 
förvaltare och intressenter att hantera turism på ett 
sätt som bevarar såväl världsarvens kulturhistoris
ka värden som att bidra till ekonomisk tillväxt och 
samhällsutveckling. Region Dalarna är projektäga
re för projektet och Dalarnas besöksnärings ekono
miska förening; Visit Dalarna genomför projektet 
tillsammans med lokala och regional aktörer

Finansiellt stöd till ideellt kulturmiljöarbete
Under 2019 fördelades 16 mnkr till arbetslivs museer, 
hembygdsmuseer och övrigt ideellt  kulturarvsarbete. 
I juni beviljades 112 projekt bidrag till kulturarvs
arbete. I urvalet av projekt har Riksantikvarieämbe
tet utgått ifrån projektens kapacitet att öka delaktig
heten i kulturarvsarbetet och allmänhetens tillgång 
till kultur arvet. Riksantikvarie ämbetet har också 
strävat efter att gynna en mångfald av kultur miljöer 
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och kulturarv samt bredda målgrupperna som kan 
få bidrag.

Tillgänglighet, jämställdhet, mångfald och barn
perspektiv har vägts in i den mån det funnits ut
rymme för detta. Bidrag har bland annat lämnats 
till projekt som syftar till att förmedla kulturarv till 
barn (exempelvis Utvecklingsprojekt Lilla Norrbyskär 
och Historieland Vemdalen – ett kreativt minimuseum 
för hela familjen) och kulturarvsprojekt som belyser 
kvinnohistoria (exempelvis Att sätta kvinnor på kar
tan och Kvinnans sak 100 föremål och 100 berättelser). 
Projektet Romskt kulturarv som är en del av svenskt 
kulturarv synliggör kulturarvet ur en minoritets per
spektiv och bidrar därmed till en ökad mångfald. 
Även projekt som syftar till att fysiskt öka tillgäng
ligheten på exempelvis hembygdsgårdar finns bland 
de projekt som beviljats bidrag till kulturarvsarbete.

Till ideella organisationer inom kulturmiljöom
rådet har 4,75 mnkr beviljats. Bidraget är betydel
sefullt för att öka människors möjlighet att upp
leva, förstå och ta ansvar för kulturmiljön och att 
en mångfald av kulturmiljöer bevaras, används och 
utvecklas. Av 35 sökande beviljades 23 organisatio
ner bidrag. Bland dessa fanns två nya organisatio
ner vilket bidrar till att en ökad mångfald av kultur
miljöer är representerade. En av organisationerna 
har inriktning mot det immateriella kulturarvet, 
där berättelser kring kulturmiljöer ger allmänhe
ten en upplevelsebaserad kunskap om kulturarvet. 
Den andra nya organisationen berör det rörliga kul
turarvet i form av fordonshistoria där verksamhe
ten medverkar till att bruka, bevara och utveckla 
det rörliga kulturarvet

Bidragen gör det möjligt för fler att bli delaktiga 
i kulturmiljöarbetet genom att nå ut och tillgäng
liggöra kunskap om vårt gemensamma kulturarv. 

Kulturmiljövårdsanslaget
Utgångspunkter för fördelningen
Målet med kulturmiljövårdsanslaget (KMVansla
get) är att bidragsinsatserna ska uppnå största möj
liga effekt och nytta för kulturmiljön samt bidra till 
att uppfylla de nationella målen för kulturmiljö
arbetet. Villkoren för hur bidraget kan användas 
regleras i  förordningen (2010:1121) om bidrag till vär
defulla kulturmiljöer och Riksantikvarieämbetets 
regleringsbrev för år 2019. Riksantikvarieämbetet 
delegerar varje år den största delen av KMVansla
get till länsstyrelserna att fördela.

Bidraget används till vård av värdefulla kultur
miljöer, vård av kulturlandskap och fornlämningar 
samt tillgängliggörande av värdefulla kulturmiljö
er. Även framtagandet av kunskapsunderlag inför 
till exempel vårdinsatser eller tillvaratagande av 
kultur historiska värden i samhällsplaneringen, kan 
stödjas av anslaget. Detsamma gäller för arkeolo
giska undersökningar vid bostadsbyggande och vid 
mindre arbetsföretag, arkeologisk konservering och 
inlösen /hittelön av fornfynd. 

Varje år redovisar länsstyrelserna till Riksantik
varieämbetet hur medlen har använts och dessa un
derlag är i sin tur utgångspunkt för myndighetens 
återrapportering till regeringen. Exemplen som 
lyfts i texten är hämtade från länsstyrelsernas år
liga återrapportering kopplat till KMVanslaget.

Förutsättningar för ett levande kulturarv som 
bevaras, används och utvecklas
KMVanslaget är i många fall en förutsättning både 
för enskildas och det civila samhällets möjlighet att 
bevara, använda och  utveckla  objekt och miljöer 
med kulturhistoriskt innehåll. Insatser som genom
förs med KMVanslaget bidrar till att lyfta fram och 
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tillgängliggöra kulturmiljöer, ofta i samverkan med 
andra aktörer. Länsstyrelserna redovisar i sina årliga 
återrapporteringar till Riks antikvarieämbetet att bi
dragsgivningen har bidragit till att kvaliteten på det 
bebyggda och vårdade kulturarvet har kunnat bibe
hållas och att tillgängligheten till kulturmiljöerna har 
ökat. Ytterligare en effekt av bidragsgivningen är att 
näringslivet i form av lokalt och regionalt verksam
ma 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 KMVanslaget möj
lighet att stötta bevarandet av kulturmiljöer. De har 
samtidigt möjlighet att främja projekt för att till
gängliggöra kunskap, öka delaktigheten och  bredda 
mångfalden av kulturmiljöer. Detta sker till stor del 
genom samverkans arbete med exempelvis företag, 
kommuner, museer och hembygdsföreningar. Akti
viteterna har bland annat bestått av visningar, kur
ser och  föreläsningar. Likt tidigare år vittnar flera 
länsstyrelser om att flera kunskapsunderlag för sam
hällsplanering har tagits fram. 

Tillgänglighet, människors delaktighet och 
förståelse av kulturmiljöer
Länsstyrelserna arbetar för att öka förståelsen för 
och tillgängligheten till kulturarv och  kulturmiljöer. 
Det kan vara fysiska tillgänglighetsinsatser, som 
rampbygget vid Bredsjönäskonsten i Söderman
land och inrättandet av en stenmjölslagd gång vid 
Drängs marks ångsåg i Västerbotten. Ett flertal län 
redovisar att de tagit fram informationsskyltar för 
olika objekt. I Kronoberg har man till exempel ta
git fram skyltar om 14 fornlämningar. Skyltarna är 
anpassade efter personer med nedsatt läsförmåga. 

Genom digitala medier kan kulturmiljöer nås av 
en bredare publik. I Stockholm har digitala vand
ringar för kulturmiljöer inom Barkarby och Fle
mingsberg tagits fram. Vandringarna möjliggör för 
besökarna att på egen hand ta del av kunskap om 
viktiga samtida och historiska platser. I Jämtland 
har ett projekt med hjälp av drönare filmat tre ut
valda kulturmiljöer som är särskilt svåråtkomliga 
för allmänheten. Projektet har inte bara bidragit till 
ökad tillgänglighet utan har samtidigt bidragit till 
att länsstyrelsen etablerat nya regionala kontakter 
med aktörer särskilt inriktade på tillgänglighetsfrå
gor. I Västernorrland har ett projekt satsat på den 
arkeologiska databasen ADIN. Databasen innehål
ler och sammanställer kunskap som framkommit 
vid arkeologiska undersökningar. Kunskapen som 
tillgängliggörs har nu förutsättningar för att nå ut 
till bland annat civilsamhället. 

För att öka skolelevers tillgänglighet till kulturar
vet har KMVanslaget på Gotland använts som med
finansiering i projektet Världsarvsdagen för barn och 
ungdomar på Gotland. Projektet syftar till att väcka in
tresse om världsarvsstaden Visby hos Gotlands skol
elever. Främst handlar det om att uppmuntra och för
stärka de gotländska skolelevernas intresse för Visbys 
och Gotlands historia, kulturarv och arkitektur och 
öka medvetenheten om Visby som världsarv.

Medel har även beviljats till seminarier, kurser och 
evenemang. I Gävleborg har ett projekt arbetat med 
att tillgängliggöra Världsarvet Hälsingegårdarna 
för nyanlända. Norrbottens länsstyrelse har anord
nat föreläsningsserien Byggnadsvårdskvällar. Före
läsningarna berör allt från arkivsökning om hus, 
hur grundläggning fungerar till hur man restaurerar 
 funktionalismens byggnader. Föreläsningskvällarna 
drar en ökande publik med intresse för byggnadsvård 
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och historia. I Skåne har det under 2019 pågått en 
arkeo logisk undersökning av Kvarteret Sankt  Mikael 
i Lund. Under undersökningarna har det bedrivits 
förmedlings insatser i form av visningar och under 
sommaren har över 3 000 besökare deltagit i dessa. 

Förnyelse och utveckling
Genom att belysa olika aspekter av kulturarvet bi
drar anslaget till utveckling och förnyelse av kul
turmiljöarbetet. Utveckling och förnyelse kan ske 
på flera olika sätt och är ofta svåra att separera från 
varandra: utveckling leder till förnyelse och nya tan
kar leder till utveckling. De projekt som lyfts i detta 
avsnitt är exempel på den mångfald av insatser som 
genomförs i hela landet som bekostats av anslaget. 
Insatserna har stor bredd och höga ambitionsnivåer 
och texten gör inte anspråk på att vara heltäckande. 

Flera länsstyrelser har påtalat nyttan med att sam
verka med andra aktörer och arbetar med olika typer 
av insatser för att utveckla det regionala kulturmiljö
arbetet. I Dalarna och Södermanland erbjuder läns
styrelserna paketlösningar för att ta fram kunskaps
underlag och för att utarbeta kulturmiljö program 
inom samhällsplanering. Länsstyrelsen i Kronoberg 
har under ett antal år arbetat med en modell för dia
logmöten med kommunerna för inspiration, infor
mation och samtal. Detta arbete har varit uppskat
tat och givit resultat i form av till exempel ett nytt 
kultur miljöprogram i Ljungby kommun.

Några länsstyrelser utvecklar planer och metoder 
för att skydda maritima kulturmiljöer i samhälls
planeringen. I Västerbotten ska materialet bland 
annat användas som underlag inom  Skellefteå kom
muns havsplanering. Länsstyrelsen i Blekinge lyf
ter projektet Världsarvets g(l)ömda vrak – en resurs 
för Karlskrona och Blekinge. Det har samfinansieras 
med Karlskrona kommun, länsstyrelsen och Regi

on Blekinge. Det ingår som en del i framtagandet 
av ett nytt riksintresse för kulturmiljö på Listerlan
det. I Stockholms län har bidrag lämnats till en ny 
form av vård och skyddsplan för fartygslämningar 
i Haninge och Nynäshamn. 

Länsstyrelserna i Jämtland och Skåne arbetar på 
olika sätt med projekt kring klimatförändringarnas 
konsekvenser för kulturmiljön. I Jämtland anord
nades en seminariedag och en tvådagarsutbildning 
för att stimulera civilsamhälle och regionala orga
nisationer att tidigt planera för insatser. I Skåne har 
länsstyrelsen inlett ett arbete för att öka kunskapen 
om hur klimatförändringarna påverkar olika typer 
av främst arkeologiska lämningar och kulturland
skap. Örebro län har redovisat att de arbetar med ett 
projekt, Bruk2, i samverkan med flera län i Bergs
lagen. Projektet är ett klimatstrategiskt samarbete 
mellan lokalt näringsliv, kommunal destinationsut
veckling och kultur och naturvård.

Som utvecklingsarbete kan även nämnas att läns
styrelsen i Västra Götaland samarbetar med Riksan
tikvaren i Norge om hur man bevarar, dokumente
rar och visualiserar hällbilder, där flera olika metoder 
och tekniska lösningar testas för att göra bilderna 
tillgängliga för fler samt i forskningssyfte. Länssty
relsen på Gotland har, i samarbete med Riksantik
varieämbetet, producerat en informationsfilm för all
mänheten för att informera om processen kring när 
fornfynd hittas. Filmen hade i slutet av 2019 visats 
över 30 000 gånger på  sociala medier.

Mångfald
Samtliga  länsstyrelser gör insatser för att utveckla 
fördelningen av KMVanslaget för att täcka en stör
re mångfald av  berättelser och få fler perspektiv på 
kulturhistorien. Vissa länsstyrelser arbetar mer med
vetet med projekt för att lyfta fram olika gruppers 
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livsvillkor genom åren. Bland dem kan länsstyrel
sen i Örebro nämnas som fortsätter att bidra till att 
lyfta förbisedda kulturarv. 2019 avsattes medel för 
projekt som rör de finska och romska  minoriteterna 
samt till dövas kulturarv.

De fyra nordligaste länen arbetar med en ge
mensam satsning på samiska kulturmiljöer. I 
Jämtlands län har bidrag beviljats till bland annat 
 inventeringar, dokumentationer och restaureringar 
av samiska kulturmiljöer och under 2019 pågick tio 
olika bidragsprojekt som på olika sätt bidrar med 
ny kunskap om det samiska kulturarvet. I Jämtland 
har också frågan väckts om byggnadsminnesförkla
ring av en byggnad på en samisk gård i  Mittådalen, 
vilken skulle bli det första samiska byggnadsminnet 
i länet. Det pågår ett arbete med att utreda hur det 
ska förvaltas om så sker. I Norrbotten dokumente
rar föreningen Lapaoniatjuottjudus området kring 
naturum Laponia. Där pågår också ett interaktivt 
arbete med informanter för att fånga upp traditio
nell kunskap och projektets fokus har varit att be
lysa barns och kvinnors vardagsliv på ett viste i väg
löst land. I Västernorrland anordnades en konferens 
för nätverket Finnsamm som samlar den skogsfinska 
kulturen vilken är ganska okänd för allmänheten.

Länsstyrelsen i Stockholm har under 2019 delat ut 
medel för projektet Platsverkstan i Barkarby och Fle
mingsberg. Projektet syftar bland annat till att ge de 
boende i området kunskap om de omgivande kul
turmiljöerna och genom det ge förutsättningar för 
ökad livskvalitet och hållbar utveckling. I projektet 
har även boendes berättelser dokumenterats för att få 
en bredare bild av platserna idag. Samma länsstyrelse 
har också lämnat bidrag till friläggning av dekormå
leri i synagogan i Gamla stan. Denna åtgärd bidrar 
till att öka kunskapen om det judiska kulturarvet och 
den första synagogan i Stockholm. Då lokalen nu 

inrymmer Judiska museet möjliggör detta att kul
turmiljön dessutom tillgängliggörs för allmänheten.

Ekonomisk redovisning
2019 infördes ett nytt utbetalnings och uppfölj
ningssystem för kulturmiljövårdsanslaget (ASK) 
som förvaltas av länsstyrelserna. Den ekonomiska 
redovisningen i ASK fokuserar på insatser enligt 
förordningen om bidrag till värdefulla kulturmiljö
er medan redovisningen i tidigare system (KÄLLA) 
baserade sig mer på bidragsobjekten. Detta innebär 
att vissa tabeller och ekonomiska beräkningar inte 
längre går att få fram på samma sätt som tidigare 
vilket framkommer i texten som följer.

Riksantikvarieämbetet har betalat ut totalt 268,6 
mnkr under 2019 varav 8 mnkr är bidrag till kultur
arvsarbete (anslagspost 2). Årets tillgängliga medel 
för utbetalning av anslagspost 1 uppgick till 260,6 
mnkr. Hela anslaget och cirka 60 tkr av anslags
krediten nyttjades 2019. Riksantikvarieämbetet 
har beslutat om 12,7 mnkr varav 4,7 mnkr avser an
slagspost 1. Bidrag till kulturmiljövård. 2 mnkr har 
använts till dokumentation av Ågesta kraftverk och 
2 mnkr har använts till Laponia.

Medel beslutade av länsstyrelserna
År 2019 fördelade Riksantikvarieämbetet 255,9 mnkr 
till länsstyrelserna. Medel har därefter av länsstyrel
serna lämnats till olika bidragsinsatser inom kultur
miljöområdet. Huvuddelen av medlen 176,4 mnkr (69 
procent av det totala beloppet) har utbetalats till oli
ka vårdåtgärder. Länsstyrelserna har prioriterat ob
jekt och miljöer som är skyddade enligt 2 och 3 kap. 
KML samt 7 kap. MB. Till byggnadsminnen, som 
är skyddade enligt 3 kap. KML, har totalt 83,3 mnkr 
utbetalats. Till objekt och miljöer som är skydda
de enligt 2 kap. KML har totalt 54 mnkr utbetalats. 
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�	 Kunskapsunderlag 
� Vård 
�	 Information/tillgängliggörande 
� Arkeologi 
� Ersättning 2:14 

Tabell 9. Riksantikvarieämbetets (RAÄ) och länsstyrelsernas beslut  

Utbetalade medel, mnkr   

För RAÄ:s och länsstyrelsernas beslut 2019 2018 2017

För länsstyrelsernas beslut 255,9 244,2 215,1

För RAÄ:s direkta beslut 12,7 25,7 37,7

varav bidrag till kulturmiljövård ap1 4,7 17,7 21,7

varav bidrag till Laponia ap1 2 2 2

varav bidrag till arbetslivsmuseer enligt ap2 8 8 16

Summa 268,6 269,9 252,8

Tabell 10. Länsstyrelsernas beslut, olika åtgärder 

För länsstyrelsernas beslut, olika åtgärder   Utbetalade medel, mnkr  Utbetalade medel %  Antal åtgärder1)
   Totalt   Totalt   Totalt  
 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017

Kunskapsunderlag 36,1 30,7 32,5 9 13 15  243 238
Vård  176,4 181,4 156,1 75 74 73  1057 1019
Information/tillgängliggörande 23 20,8 17,1 10 9 8  213 229
Arkeologi 10,3 8,2 7,1 4 3 3  93 83
Ersättning enligt 2 kap 14§ (from. 2014 utbetalt 
via länsstyrelserna) 6,6 3,2 2,3 2 1 1  9 13

Summa 252,42) 244,2 215,1 100 100 100  1 615 1 582

1) Borttagen ur årets tabell pga nytt uppföljningssystem.
2) Skillnaden mot beloppet för länsstyrelsernas beslut 2019 i tabell 9 beror på att komplett information ur länsstyrelsernas handläggningssystem 
 ASK inte är möjlig att få fram.

14 %

71 %

9 %

4 % 2 %

Diagram 4. Länsstyrelsernas beslut, olika åtgärder 2019
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Vård av bebyggelse
Totalt har 103 mnkr utbetalats till vård av bebyg
gelse under 2019. Detta motsvarar cirka 58 procent 
av alla vårdåtgärder. Av de medel som utbetalats 
till vård av bebyggelse har 71,2 mnkr utbetalats till 
byggnadsminnen. Dessa uppgifter är inte jämför
bara med föregående års, då myndighetens uppfölj
ningssystem har förändrats

Vård av mark och landskapselement, 
fornlämningar och ruiner
Totalt har 48,2 mnkr utbetalats till vård av mark, 
landskapselement och fornlämningar under 2019. 
För vård av mark och landskapselement har 23 mnkr 
utbetalats. Av dessa har totalt 12,5 mnkr utbetalats 
till kulturreservat och miljöer där frågan om reser
vatsbildning väckts. Till miljöer som utreds som nya 
kulturreservat har 1,5 mnkr utbetalats.  Kostnaderna 
för kulturreservat har under de senaste åren legat 
relativt konstant. 

Länsstyrelserna har utbetalat 25,3 mnkr för vård 
av fornlämningar. Flera länsstyrelser vittnar om 
att vård av ruiner är särskilt kostsamt. Kommuner
nas och fastighetsägares vilja att bedriva fornvård 
är ofta avgörande för hur Länsstyrelsen ska lyckas 
med vården av fornlämningar. 

Information och tillgängliggörande
Länsstyrelserna har fördelat 23 mnkr till insatser 
för att informera om och tillgängliggöra olika kul
turmiljöer. Dessa uppgifter är inte jämförbara med 
föregående års då myndighetens uppföljningssys
tem har förändrats. 

Kunskapsunderlag
Totalt har 20,3 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  kommunernas 
kulturmiljöprogram och vattenanknutna miljöer.  
Exempelvis nyttjades 2,3 mnkr till kunskapsunder
lag för riksintressen för kulturmiljövården. Som fle
ra länsstyrelser har beskrivit i sina återrapportering
ar förväntas uppdaterade kunskapsunderlag förenkla 
kommunernas möjligheter att tillgodose riksintres
sena i den kommunala planeringen. 

Skyddade och oskyddade miljöer
Ett flertal länsstyrelser framför i sina  redovisningar 
att den största delen av KMVanslaget går till  olika 
insatser för respektive läns skyddade miljöer. Un
der 2019 har totalt cirka 191 mnkr av anslaget gått 
till  olika kulturmiljövårdsinsatser för enligt lag 
 skyddade  miljöer. Länsstyrelserna lämnar dock även 
bidrag för olika insatser i kulturmiljöer som saknar 
skydd enligt lag eller förordning. För 2019 är den 
siffran 20 mnkr. 

Sammanfattande slutsatser av 
kulturmiljövårdsanslagets användning 
Kulturmiljövårdsanslaget är statens starkaste eko
nomiska styrmedel för kulturmiljövårdsinsatser. 
 Under 2019 fördelades totalt 260,7 mnkr till olika 
kulturmiljövårdsinsatser över hela landet. Ansla
get är av grundläggande betydelse för kulturmiljö
arbetets måluppfyllelse och är en förutsättning både 
för enskilda och för det civila samhällets möjlighet 
att bevara, använda och utveckla objekt och  miljöer 
med kulturhistoriskt innehåll. Bidraget har dess
utom stor påverkan på de nationella miljömålen. 
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Riksantikvarie ämbetet har genom uppföljning av 
länsstyrelsernas redovisningar av hur KMVansla
get har använts och uppföljningar av de utbetalda 
bidragsmedlen, visat att de önskade övergripande ef
fekterna av bidragsgivningen har uppnåtts. Genom 
att bidragsmedel fördelas till en mängd olika kul
turmiljövårdsinsatser i landet kan viktiga kulturarv 
och kulturmiljöer bevaras, användas och utvecklas. 

Kulturarvs-IT
Antalet institutioner och anställda
Under 2019 har inom ramen för KulturarvsIT 
10 429 000 kronor utbetalats till 19 institutioner 
inom musei eller arkivsektorn. Totalt har 19 arbets
ledare och 117 personer med lönebidrag varit anställ
da. Det sammanlagda sökta beloppet översteg det 
disponibla beloppet med 1 006 568 kronor. Enligt 
förordningen (2003:248) om bidrag till lönekostna
der inom verksamheten KulturarvsIT lämnas bi
drag i mån av tillgängliga medel (3 §) till högst det 
sökta beloppet (4 §). Hela den disponibla summan 

har fördelats genom att de sökande beviljades cirka 
91 procent av de sökta beloppen.

Fördelningen av medel ser ut enligt tabell 12.

Bedömning av effekter för institutionerna 
och kulturarvet
Under året har tillgängligheten till samlingarna 
fortsatt att öka genom digitalisering och publicering 
av samlingar i databaser och på hemsidor.  Flera in
stitutioner visar i sina årsredovisningar en förbättrad 
intern tillgänglighet och översikt över sina samling
ar genom inventering och katalogisering. Sam tidigt 
har den externa tillgängligheten till foto grafier ökat 
genom publicering på hemsidor, digitalt museum.se 
och i sociala medier. Under året har drygt 300  000 
poster hanterats. Det hanterade materialet består 
bland annat av fotografier, fotonegativ och textilier.

Bidraget till lönekostnader inom verksamheten 
KulturarvsIT har möjliggjort spridning, vård och 
bevarande av kulturarvet. Flertalet av museerna på
visar även att satsningen inom KulturarvsIT lett 
till samverkan och kunskapsutbyte mellan museer
na och arkivinstitutionerna.

Effekterna för de lönebidragsanställda
Effekterna av KulturarvsIT bedöms av samtliga 
institutioner vara betydande för de lönebidrags
anställda och för institutionen. Museer vittnar om 
att anställningen gett en känsla av trygghet och ge
menskap, ett värde för assistentens personliga väl
befinnande och utveckling. Många av de anställda 
har tidigare varit långvarigt arbetslösa men har tack 
vare anpassade arbetsuppgifter fått ett meningsfullt 
arbete. Hos ett flertal institutioner har arbetet varit 
integrerat med den övriga verksamheten vilket lett 
till social gemenskap.

Tabell 11. Olika skyddsstatus för anläggningar och landskap    

Alla objekttyper Utbetalade medel, %

Skyddsstatus (ett objekt kan ha flera skydd) 2019 2018 2017 

Skydd enligt lag totalt 87 83 86 

Varav skydd av kulturreservat (MB) 7 9 11 

skydd enligt 2 kap KML – Fornlämningar 13 27 26 

skydd enligt 3 kap KML – Byggnadsminnen 44 42 44 

skydd enligt PBL 10 3 8 

Förslag till skydd utreds 2 4 5 

Saknar skydd enligt lag 20,7 6 6 

    
Tabellen visar andelen av medel som utbetalats för anläggningar 
(bebyggelse) och landskap (fornlämningar) med olika skyddsstatus. 
Utöver dessa medel har medel utbetalats till arkeologiåtgärder.
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Sammanfattande bedömning av Kulturarvs-IT
Riksantikvarieämbetet bedömer att merparten av de 
insatser som möjliggörs genom KulturarvsIT inte 
skulle komma till stånd utan bidraget. För att digi
taliseringen som genomförs inom ramen för Kultur
arvsIT ska komma till så stor nytta som möjligt är 
det önskvärt att institutionerna använder så öppna 
licenser som möjligt. Det är också önskvärt att det 
digitaliserade materialet koordineras med Ksamsök 
och den nationella strategin för digitalisering, för 
större tillgänglighet för det civila samhället.

Tabell 12. Bidrag och verksamhet inom ramen för 
Kulturarvs-IT 2019 (kr)

 

Institution Totalt 2019

Gotlands Museum 548 501

Kulturen 483 353

Stiftelsen Jamtli 576 977

Dalarnas museum 562 051

Regionmuseetistianstad 540 036

Mölndals stadsmuseum 510 693

Stiftelsen Östergötlands museum 513 200

Sundsvalls kommunarkiv 539 084

Ljungby kommunarkiv 633 819

Hälsinglands museum 485 075

Norrbottens museum 600 456

Västerbottens museum 650 447

Stiftelsen Upplandsmuseet 504 378

Kalmar läns museum 580 131

Jönköpings läns museum 556 681

Landskrona museum 558 061

Kulturparken Småland 471 965

Hallands kulturhistoriska förening 507 964

Länsmuseet Västernorrland 606 128

Summa 10 429 000
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Detta görs inom Information och kunskap
Inom verksamhetsområdet Information och kunskap 
försörjer myndigheten samhället med information 
och kunskap för att skapa nytta för målgrupper
na i arbetet med att bevara, använda och utveck
la kulturarvet.  Riksantikvarieämbetet tillhandahål
ler mötesplatser, informationsstöd, samlingar och 
kulturmiljöinformation samt utvecklar infrastruk
tur och tjänster för kulturarvsinformation. Vidare 
så bidrar myndigheten med ny kunskap för kultur
arvsarbetet genom runforskning, samt genom att 
följa och utvärdera kulturmiljöarbetet.

Sammanfattning och måluppfyllelse
Genom kartläggningar och utvärderingar har kun
skapen ökat om både effekterna av och förutsätt
ningarna för kulturarvsarbetet. Underlag har  tagits 
fram rörande kulturarvsarbetets betydelse för skol
väsendet samt om hur samverkan mellan skolvä
sendet och  kulturarvsinstitutionerna kan främjas. 
Informationsinsatser kopplade till utvärderings
rapporter inom plan och byggområdet har också 
prioriterats i syftet att sprida resultaten till  berörda 
aktörer. Under året har två rapporter publicerats 

tillsammans med en studie inom ramen för ett in
ternationellt projekt. 

Under året lanserades Fältreg, en mobil registre
ringsapplikation där informationen överförs direkt 
till kulturmiljöregistret. Genom tjänsten kan nyre
gistrering och kvalitetsrättningar genomföras di
rekt i fält 

Tillgängligheten till samlingar i arkiv och biblio
tek har ökat. Under året har ett nytt bibliotekssys
tem med gemensam ingång till analoga och digitala 
resurser tagits i bruk. Earkiv har implementerats 
och ska fungera som en samlande plats för digital 
information med syfte att på ett enklare sätt möta 
användarnas behov av digital tillgång.

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.
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126,4

43,8

82,7

Diagram 5. Verksamhetsområdets andel av det totala kostnadsutfallet

�	 Kulturarv och samhälle
�	 Regler och bidrag
�	 Information och kunskap
�	 Kulturarvscentrum

Tabell 12. Bidrag och verksamhet inom ramen för 
Kulturarvs-IT 2019 (kr)

 

Institution Totalt 2019

Gotlands Museum 548 501

Kulturen 483 353

Stiftelsen Jamtli 576 977

Dalarnas museum 562 051

Regionmuseetistianstad 540 036

Mölndals stadsmuseum 510 693

Stiftelsen Östergötlands museum 513 200

Sundsvalls kommunarkiv 539 084

Ljungby kommunarkiv 633 819

Hälsinglands museum 485 075

Norrbottens museum 600 456

Västerbottens museum 650 447

Stiftelsen Upplandsmuseet 504 378

Kalmar läns museum 580 131

Jönköpings läns museum 556 681

Landskrona museum 558 061

Kulturparken Småland 471 965

Hallands kulturhistoriska förening 507 964

Länsmuseet Västernorrland 606 128

Summa 10 429 000
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Informationsresurser publiceras löpande och fritt 
tillgängligt för användarna i till exempel DiVA, 
Kulturmiljöbild och Flickr Commons.  Registrerade 
låntagare har fortsatt fri tillgång till bibliotekets e
resurser oberoende av var de bor. Under året genom
fördes en användarundersökning av myndghetens 
digitala tjänster som visade på behovet av att sam
lat kunna söka information. Det arbetet har tagits 
vidare för att se hur myndigheten kan ersätta ett 
flertal av de etjänster som finns idag med en ge
mensam samsökstjänst.

Sammantaget bedöms att arbetet inom verksam
hetsområdet Information och kunskap skapar  nytta 
för målgrupperna i arbetet med att bevara,  använda 
och utveckla kulturarvet. Arbetet med att på bästa 
sätt möta användarnas behov av information ställer 
krav på Riksantikvarieämbetet att samordna infor
mationstjänsterna för att öka användbarheten. An
vändningen av information av till exempel Kringla 
och Flickr Commons ökar. Detta tyder på att gemen
samma plattformar där användarna kan hitta infor
mation inte endast från Riksantikvarieämbetet utan 
även från andra aktörer i kulturarvssektorn, är bästa 
sättet att sprida information. Samverkan med använ
darna och med andra kulturarvsinstitutioner bedöms 
även i framtiden vara en framgångsfaktor. 

Forskning och utveckling
Strategier och prioriteringar
Under året har en förstudie om myndighetens FoU
verksamhet tagits fram. I rapporten presenteras en 
rad förslag för myndigheten att arbeta vidare med. 
Exempelvis inom följande områden:

• Effektivare hantering av FoUanslaget och 
behov av ett mer fokuserat FoUprogram.

• Behov av ny kunskap baserad på FoU för att 
stärka myndighetens verksamhet.

• Ökad strategisk samverkan med forsknings
finansiärer i Sverige och EU.

• Synliggörande av myndighetens hela  
FoUverksamhet. 

• Ökad resultatförmedling av FoU till  
myndighetens målgrupper.

Förstudien har bland annat resulterat i att en ut
värdering av FoU programmets tre första år kom
mer att genomföras under 2020. Ett av flera fokus 
i utvärderingen kommer att vara insatsernas bidrag 
till kulturområdets utveckling. Resultatet och kon
sekvenserna av denna kommer att presenteras i års
redovisningen för 2020.

FoU anslaget fördelas utifrån Riksantikvarieäm
betets FoU program 2017–2021 för kulturarv och kul
turmiljö, där strategier och prioriteringar för kun
skapsutvecklingen under perioden är fastställda. 
Det bärande temat i FoUprogrammet handlar om 
kulturarv och kulturmiljö som förutsättningar för 
ett hållbart och inkluderande samhälle. Målet är att 
stödja forskning och utveckling som förtydligar och 
stärker de historiska och humanistiska perspekti
ven i arbetet för en hållbar samhällsutveckling och 
därmed för in kulturarvsarbetet i fler samhällsom
råden. Genom de avslutade projekten har kultur
arvsområdet fått tillgång till ny och fördjupad kun
skap som stärker de historiska och humanistiska 
perspektiven inom flera olika områden. 

För att den nya kunskapen ska nå så många av 
kulturarvsarbetets aktörer som möjligt, har vissa 
anslagsmottagare sökt och beviljats publikations
stöd från FoUanslaget. Av totalt tolv  publikationer 
och två vetenskapliga artiklar publicerade under 
2019 med anledning av olika FoUprojekt finan
sierade av Riksantikvarieämbetet, har nio getts ut 
av andra aktörer och fem av Riksantikvarieämbe
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tet. Information om publikationerna finns på Riks
antikvarieämbetet webbsida där artiklar och böcker 
är publicerade med öppen tillgång och går att läsa 
direkt via länkar i databasen FoUkatalog.

FoUprogrammet fokuserar främst på forskning 
och utveckling för kulturarvsarbetet om kultur
landskap, kulturmiljöer och kulturföremål. Kul
turarvets roll för sammanhållningen i samhället 
betonas bland annat genom att mångfald och in
kludering lyfts fram i de nationella målen för det 
statliga kulturmiljöarbetet. 

Programmet innehåller fyra forskningsteman 
med behovsstyrd efterfrågan av tillämpad forsk
ning. Beredningen sker i en process med vetenskap
lig och kollegial granskning som säkrar att bevil

jade projekt är relevanta för kulturarvsområdet och 
håller hög vetenskaplig kvalitet.

Kulturarv och kulturmiljö 
Av 2019 års utlysning var en stor del av anslaget upp
bundet i pågående projekt och  utlysningen var där
för endast öppen för fortsättningsprojekt och nya 
nätverksprojekt inom alla teman. 

Totalt fördelades 16 622 003 kronor från  anslaget 
1:4 Forsknings  och utvecklingsinsatser inom kulturom
rådet till 24 projekt 2019, varav elva fortsättningspro
jekt, tio nätverksprojekt och tre fortsättningsprojekt 
inom den europeiska utlysningen Digital Heritage 
inom samarbetet Joint Programming  Initiative on 
Cultural Heritage and Global Change (JPI Cultural 

Tabell 13. Projekt, uppdrag och forskningskommunikation utbetalade som bidrag (kr) 

  2019  2018  2017

Kategori Antal Belopp Antal Belopp Antal Belopp

1. Kulturarv och hållbar utveckling 10 6 759 373 8 6 824 032 9 6 886 031

2. Samverkan och dialog 5 2 075 228 3 1 588 980 3 1 108 240

3. Hållbart bevarande och förvaltning 4 3 064 207 3 2 025 423 4 2 757 265

4. Kulturarvsarbetets förutsättningar 2 1 750 821 6 4 176 388 2 1 805 141

Storslagen Fjällmiljö 0 0 0 0 2 500 000

JPI utlysning: Heritage Plus 0 0 0 0 3 1 376 232

JPI utlysning: Digital Heritage 3 2 967 342 3 1 718 321 0 0

Uppdrag 0 0 5 981 052 4 473 133

Centrala museer* 5 4 030 204 4 2 079 753 0 0

Summa projekt och uppdrag 29 20 647 175 32 19 393 949 27 14 906 042

Forskningskommunikation 11 172 480 10 198 040 8 307 891

Summa bidrag 40 20 819 655 42 19 591 989 35 15 213 933

Strategiarbete och administration  1 954 717  1 918 867  1 696 442

Bidrag från andra finansiärer**  -2 103 714  -825 354  -661 337

Återbetalningar  -130 658  -145 502  -215 478

Anslaget totalt  20 540 000  20 540 000  16 033 560

* Riksantikvarieämbetet övertog anslaget till Centrala museer 2018 från Kulturrådet.

** Vetenskapsrådet medfinansierar JPI projekten.
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Heritage). De tre JPICH projekten samfinansiera
des med Vetenskapsrådet. Riksantikvarieämbetet 
bidrar under tre år med 3 mnkr och  Vetenskapsrådet 
med 6 mnkr till det svenska deltagandet i tre av to
talt åtta internationella projekt. 

Av de övriga 21 projekten ingick tio inom temat 
Kulturarv och hållbar utveckling, fem inom temat 
Samverkan och dialog, fyra inom temat Hållbart be
varande och två inom temat Kulturarvsarbetets för
utsättningar. Bland de beviljade nätverksprojekten 
handlade fyra om metoder för att motverka klimat 
och miljöpåverkan, medan övriga spände från res
taurerings och analysmetoder till etablerande av 
nya samarbetsformer och teorier kring kulturarvet.

Centrala museer 
Från och med 2018 fördelar Riksantikvarieämbe
tet bidrag till de centrala museernas forskning. En
ligt regleringsbrevet bör minst 3,5 mnkr av anslaget 
gå till de centrala museerna. Utlysningen för 2019 

ledde till sju projektansökningar, med ett samman
lagt anspråk om 6 038 822 kronor. Totalt fördelades 
4 030 204 kronor från anslaget 1:4 Forsknings och 
utvecklingsinsatser inom kulturområdet inom områ
det centrala museer till fem projekt, varav ett var 
ett fortsättningsprojekt placerat vid Statens musik
verk. De fyra övriga projekten var placerade vid Sta
tens historiska museer, Statens museer för världskul
tur, Statens maritima och transporthistoriska mu
seer samt Nationalmuseum. 

Samverkan med andra forskningsaktörer 
Inom ramen för samarbetet med Forskningsrådet 
Formas nationella forskningsprogram för hållbart 
samhällsbyggande har Riksantikvarieämbetet del
tagit i beredningsarbetet. Medlen till det tioåriga 
programmet uppgår till cirka 100 mnkr per år och 
ska bland annat bidra till målen för det statliga ar
betet för arkitektur, form och design och till FN:s 
Agenda 2030 och New Urban Agenda. 

Tabell 14. Fördelning till mottagare (kr)

  2019  2018  2017 

Mottagare Antal Belopp Antal Belopp Antal Belopp

Museer 8 5 660 297  6 3 528 398  4 2 527 769 

Länsstyrelser 0 0  0 0  1 400 000 

Universitet/högskolor 23 13 255 710  20 13 425 553  18 10 656 677 

Stiftelser 1 750 000  1 750 000  2 377 201 

Övriga 2 801 642  3 700 327  2 521 070 

RAÄ, extern medverkan* 5 13 038  9 1 023 750  7 556 054 

RAÄ, uteslutande internt 1 338 968  3 163 961  1 175 162 

Summa projekt/uppdrag/kommunikation 40 20 819 655  42 19 591 989  35 15 213 933 

Strategiarbete och administration  1 954 717   1 918 867   1 696 442 

Bidrag från andra finansiärer  -2 103 714   -825 354   -661 337 

Återbetalningar  -130 065   -145 502   -215 478 

Anslaget totalt  20 540 000   20 540 000   16 033 560

* Projekt med externt rekryterad personal eller där hela eller delar av arbetet har lagts ut på en extern institution. 
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Under 2019 har Riksantikvarieämbetet även del
tagit i beredningsarbetet med utlysningen  Hållbara 
vistelsemiljöer som omfattar 120 mnkr för perio
den 2020–2023 samt utlysningen  Samhällsplanering 
för omställning som preliminärt omfattar cirka 130 
mnkr för perioden 2021–2024. I det europeiska sam
arbetet Joint Programming Initiative on  Cultural 
 Heritage (JPICH) har myndigheten medverkat i 
pågående strategiarbete. En nationell expertpa
nel sammankallades under hösten, som gav inspel 
kring prioriteringar för såväl nationell som euro
peisk kultur arvsforskning. Myndigheten har också 
inom ramen för JPICH tagit fram en publikation 
om kulturarvsforskningens betydelse för hållbar 
samhällsutveckling: Heritage Research Matters – 
Case studies of research impact contributing to sustai
nable development. Rapporten togs fram i samar
bete med  Storbritannien. Inom JPICH samarbetet 
har myndigheten också anordnat en internationell 
forskningskonferens om kulturarv och migration. 
Konferensen bidrog till att skapa en dialog mellan 
forskare och den antikvariska praktiken kring hur 
migration påverkar kulturarvsarbetet ur olika per
spektiv och skapade en arena för dialog om framti
da samarbeten. På konferensen deltog cirka 80 per
soner. 

Runforskning
Riksantikvarieämbetet bedriver forskning om run
stenar och runskrifter. Myndigheten har tillsam
mans med Uppsala universitet beviljats närmare 9 
mnkr från Kungliga Vitterhetsakademien och Riks
bankens Jubileumsfond för ett treårigt projekt 2017–
2019. Syftet är att skapa en digital forskningsplatt
form, Evighetsrunor, som ska länka samman och 
tillgängliggöra olika informationskällor till stöd 
för forskning, tvärvetenskapligt kulturarvsarbete 

och andra intresserade parter inklusive allmänhe
ten. Driftsättning sker 2020. 

Runforskarna har hållit 23 föreläsningar, skrivit 
30 artiklar och blivit intervjuade elva gånger i såväl 
traditionell media som poddar.

Uppdragsarkeologi
Enligt Riksantikvarieämbetets målbild ska det upp
dragsarkeologiska systemet vila på  rättssäkerhet, 
transparens, effektivitet och förtroende. Den nya pro
cessen för hantering av fornminnesinformation, vilken 
tagits fram inom programmet DAP, berör hela den 
arkeologiska processen inklusive uppdragsarkeologin. 
För uppdragsarkeologin innebär förändringen ett för
tydligande av roller och ansvar, bland annat genom 
att länsstyrelserna ges ett tydligt ansvar att godkän
na den information som skapas inom uppdragsarke
ologin. Länsstyrelserna och de arkeo logiska utförar
na har under året fått fortsatt stöd, bland annat i form 
av utbildningar, för att hantera den nya processen.

Förutom informationshanteringen har myndig
heten gett stöd till länsstyrelserna och  Trafikverket. 
Vanligen rör det sig om att hantera oklarheter i 
regel verket. Riksantikvarieämbetet har även varit 
värd för ett möte med uppdragsarkeologins båda 
branschorganisationer och länsstyrelserna. 

Byggandet av Ostlänken innebär en utmaning 
för det uppdragsarkeologiska systemet. Det gäller 
till exempel tillgången till grävande arkeologer som 
är begränsad i landet. Diskussioner har förts kring 
detta med Trafikverket, de berörda länsstyrelserna, 
de arkeologiska utförarna samt kring fyndhante
ringen med Statens historiska museum. 

Myndigheten har även presenterat det svenska 
uppdragsarkeologiska systemet för Riksantikvaren 
i Norge, samt i samband med ett nordiskt handläg
garseminarium i Finland. 
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Utvärderingsstöd i kulturmiljöarbetet
Förutsättningarna för kulturarvsarbete analyseras 
genom utvärderingar och uppföljningar som ger 
myndighetens prioriterade målgrupper kunskaps
underlag för det egna arbetet. 

Kulturarvet i skolan 
Riksantikvarieämbetet har under året fortsatt att ar
beta med regeringsuppdraget Uppdrag till Riksantik
varieämbetet att kartlägga kulturarvsarbetets betydelse 
för skolväsendet samt att främja  samverkan mellan skol
väsendet och kulturarvsinstitutionerna (Ku2017/02184/
KL). Riksantikvarieämbetet har bland annat ge
nomfört kartläggningar för att undersöka vilka möj
ligheter och hinder som finns för samverkan från 
skolans perspektiv. Projektet har även genomfört en 
särskild kartläggning av samverkan mellan arkiv och 
skolan i samarbete med Riksarkivet samt en kart
läggning av hur kulturarvsinstitutionerna kan arbeta 
med digitalt material för lärare. Dessa och flera an
dra underlag kommer att ligga till grund för Riks
antikvarieämbetets återrapportering 2020 och för 
myndighetens förslag på hur samarbetet kan stärkas. 

Resultaten från kartläggningarna har under året 
presenterats och diskuterats med  yrkesverksamma 
inom skolan och inom kulturarvssektorn i  flera 
 olika forum. Bland annat på museernas vårmöte, 
på en lärarmässa i Uppsala, på Föreningen för pe
dagogisk utveckling i svenska museers (FUISM) 
höstmöte, Arkivpedagogiskt forums höstmöte samt 
på Forum för kommunala museichefer. 

Fisket och det marina kulturarvet
Inom ramen för Miljömålsrådet har Riksantikvarie
ämbetet i samverkan med Havs och vattenmyndig
heten och Statens maritima och transporthistoris
ka museer genomfört utredningen Fiskets påverkan 

på det marina kulturarvet: Riskbedömning och slutsat
ser om hur skador på forn och kulturlämningar i våra 
hav kan undvikas vid trål och garnfiske.

Ökad kunskap om hanteringen av kulturvärden 
inom ramen för plan- och bygglagens tillämpning
Riksantikvarieämbetet har under flera år genomfört 
utvärderingar för att öka kunskapen om hur kultur
värden hanteras i plan och byggprocessen. Under 
året har myndigheten färdigställt rapporten Stadens 
riksintressen – hinder att ta sig förbi eller resurs att ut
veckla?. I den redovisas en undersökning av hur kul
turmiljövårdens riksintressen har påverkat kommu
nernas detaljplanering och utformning av detaljplaner 
i åtta tätorter. Resultaten visar att kulturmiljövårdens 
riksintressen har påverkat planarbetet och riksintres
set har därmed hanterats på det sätt som lagen kräver. 
Däremot har riksintresset inte varit en utgångspunkt 
för detaljplanens utformning eller hanterats som en 
resurs i stadsutvecklingen. Vid planens utformning 
har det snarare handlat om att undvika att påtag
ligt skada riksintresset och hamna under gränsen för 
det som kan bedömas som otillåtligt. Resultaten vi
sar även att länsstyrelserna har bedömt påverkan på 
planförslagens tillägg och i yttranden framgår grän
sen för riksintressets tålighet. Samtidigt pekar stu
dien på att de riksintresseunder lag som Riksantikva
rieämbetet tagit fram kan leda till att omvandlingens 
påverkan tolkas olika av kommuner och länsstyrelser.

Myndigheten har under året prioriterat att infor
mera om tidigare framtagna rapporter inom plan 
och byggområdet. Genom seminarier  anordnade av 
länsstyrelser och byggnadsvårdens konvent i Marie
stad har resultaten från studierna spridits till före
trädare från ett hundratal kommuner. Vid ett flertal 
tillfällen har antikvarier och planerare på kommu
nal nivå vittnat om rapporternas betydelse i  arbetet 
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med att kulturvärden ska hanteras korrekt och inte 
förbises i de kommunala plan och byggprocesserna. 

Resultaten från rapporterna har även utgjort un
derlag i överläggningar mellan Riksantikvarie
ämbetet och Boverket. Rapporterna har enligt Bo
verket bidragit med värdefull kunskap.

Samtliga rapporter som Riksantikvarieämbetet 
tagit fram de senaste åren utgör underlag i myn
dighetens pågående arbete enligt regeringsuppdrag 
om hur kulturhistoriska värden kan integreras och 
tas tillvara i plan och byggprocessen.

Enligt miljömålet God bebyggd miljö ska natur 
och kulturvärden tas tillvara och utvecklas. Ut
värderingarna visar att kulturvärden sällan an
vänds som den resurs de kan vara och pekar även 
på brister i hur kulturvärden hanteras i bygglovs 
och byggprocesser. Såväl kunskap som kompetens 
behöver stärkas i kommunerna samtidigt som ruti
ner som säkerställer en god hantering behöver in
föras. Myndigheten ser även behov av att utveckla 
en samverkansmodell med länsstyrelsen för att för
bättra uppsikten av riksintressen. Sammantaget vi
sar slutsatserna att tillräcklig hänsyn inte tas för att 
miljömålet om en God bebyggd miljö ska kunna nås.

Kulturarvets socioekonomiska påverkan i 
Sverige och i andra europeiska länder 
Under hösten avrapporterades ett tvåårigt projekt 
genom en rapport finansierad av ESPON (ett trans
nationellt forskningsprogram lanserat av EUkom
missionen) där Riksantikvarieämbetet medverkat; 
Material Cultural Heritage as a Strategic Territorial 
Development Resource. Rapporten redovisar en mo
dell och indikatorer för kulturarvets socioekonomis
ka påverkan. Modellen gör det möjligt att beräkna 
förädlingsvärde och antal arbetstillfällen som gene
reras av kulturarvsrelaterade aktiviteter, exempelvis 

inom besöksnäringen och genom reparationer och 
underhåll av den äldre bebyggelsen. Riksantikvaren 
i Norge har varit projektägare och utöver Riksantik
varieämbetet har bland annat kulturarvsmyndighe
ter från Flandern, Rumänien, Holland och Öster
rike ingått i projektet. Nästa steg blir att implemen
tera modellen och sprida resultaten. 

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 
ska vara digitalt och tillgängligt för alla. Samver
kan riktar sig i första hand till de medverkande men 
målet är att effekter och resultat ska gagna alla ak
törer i kulturarvsarbetet. Riksantikvarieämbetet an
svarar för Digisams sekretariat då myndigheten har 
i uppdrag att samordna och stödja arbetet med di
gitalisering, digitalt bevarande och digital förmed
ling inom kulturarvsområdet.

 Under året har fokus legat på att etablera former för 
bred, verkningsfull och långsiktigt bärkraftig samver
kan inom de områden som bedömts som mest ange
lägna för Digisams medverkande. Digisam har eta
blerat en samverkansgrupp med uppdrag att med 
bred förankring hos Digisams medverkande ta fram 
och sprida vägledningar för att  digitalisera och beva
ra kulturarvet. Samverkansgruppen har etablerat tre 
arbetsgrupper som påbörjat arbetet med att ta fram en 
begreppslista för att digitalisera och bevara, en väg
ledning för  metadata och öppen länkad data, samt en 
vägledning för digitalt bevarande.

 Digisam har arrangerat ett flertal sammankoms
ter för de medverkande institutionerna för att stärka 
samverkan, sprida kunskap och höja kompetensen. 
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I januari hölls ett halvdagsseminarium för med
arbetare hos de medverkande institutionerna med 
temat Artificiell intelligens och dess inverkan på di
gitaliseringen av kulturarvet. Heldagsseminariet i 
juni för de medverkandes institutionschefer fort
satte på temat Artificiell intelligens och dess betydelse 
för digitaliseringen av statsförvaltningen. I oktober 
var Digisam tillsammans med Riksantikvarieämbe
tet värd för Europeana Aggregator Forum och Euro
peana  National Workshop. I december hölls för första 
gången arrangemanget Digisamdagen och temat 
var det digitala kulturarvets betydelse för utveck
ling av samhälle och demokrati. Utöver detta har 
Digisam i samverkan med medverkande institu
tioner också arrangerat seminarier kring bland an
nat handskriven textigenkänning och öppna data. 
Det senare seminariet har resulterat i att ett nätverk 
kring öppna data etablerats.

 Digisam har vidare samverkat med Vetenskaps
rådet avseende fördelningen av finansiering till di
gital infrastruktur som stödjer datadriven forskning 
samt med stöd av Digisams juridiska råd uppdate
rat och utökat Digisams upphovsrättsliga vägled
ning med hänsyn till EU:s dataskyddsförordning. 
Digisam har under året även påbörjat ett större för
beredande arbete för att i kommande steg utveckla 
gemensamma lösningar för att i stor skala genomfö
ra kostnadseffektiv och högkvalitativ informations
digitalisering och lagring av digitalt kulturarv för 
långsiktig användbarhet.

Informationsförsörjning
För att bevara, använda och utveckla kulturarvet 
krävs att alla aktörer har tillgång till tillförlitlig in
formation. För att göra informationen tillgänglig er
bjuder och utvecklar Riksantikvarieämbetet digita
la och fysiska mötesplatser och tjänster. 

Tabell 15. Användning av arkiv- och bibliotekssamlingar  

 

Arkiv 2019 2018 2017

Antal ärenden (förfrågningar) till arkivet 590 568 680

Utlånade volymer arkivmaterial  7 480 7 302 11 738

Accession arkiv, antal hyllmeter 25 40 44

Accession digitala filer (till e-arkiv) 2 085 043 8 560 

Beställda kopior av fotografier 

via KMB och Informationstorget 541 707 628

Antal visningar Flickr Commons 2 063 247 1 593 337 1 737 907

Bibliotek   

Aktiva användare 1 061 1 053 

Utlånade volymer biblioteksmaterial 20 741 21 870 25 072

Tillväxt samlingar Bibliotek 984 1 283 2 409

Bestånd elektroniska licensierade 

  samlingen 2 878 2 996 

Antal nedladdningar licensierade 

  samlingen 12 533 9 200 

Antal sökningar i publikationsdatabas 95 200 89 700 89 000

Bestånd löpande tryckta tidskrifter, 

  antal titlar 623 639 

Tabell 16. Antal öppettimmar och besök

 2019 2018 2017

Öppet timmar 1 292 1 246 1 218

Besök 5 100 4 600 5 520
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Tabell 17. 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 (cirka 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.).  

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 

DiVA Digital publiceringsplattform för fulltextmaterial. www.diva-portal.org 

NAD (nationell arkivdatabas) Digitalt sökregister till arkivsamlingen. www.visualarkiv.se 

Vitalis Digitalt sökregister till, samt administration av, bibliotekssamlingen. vitalis.raa.se 

Arkiv och bibliotek
Antikvarisktopografiska 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 digitalt. 
Under 2019 implementerades och driftsattes ett nytt 
bibliotekssystem vid Vitterhetsakademiens bibliotek. 
Ur användarsynpunkt är den största förändringen att 
det nu finns en gemensam sökingång till bibliotekets 
samlade utbud av tryckta och digitala resurser, vilken 
varit efterfrågad. Arkivet har under året uppgraderat 
befintligt system till earkiv och påbörjat arbetet med 
att implementera digitala leveransprocesser. Earkiv 
är en del av kedjan för att digitalisera, lagra och pu
blicera digital information med syfte att på ett ännu 
bättre sätt möta användarnas behov. 

Information publiceras löpande i Kulturmiljöbild 
(KMB) och via Flickr Commons genom  öppen li
censmärkning (Creative Commonslicens eller 
Public Domain Mark). Antalet bildvisningar för 
Flickr Commons ökade under året med 29 pro
cent. Ett arbete för att ta fram underlag kring för
bättrad informationsåtkomst till myndighetens di
gitala information har genomförts med syfte att se 
över möjligheterna att publicera information på ett 
mer samlat sätt för att därmed underlätta för använ
darna att hitta den information de behöver. Detta 
arbete sker som ett resultat av en användarbehovs
undersökning som genomförts.

Ett arbete har bedrivits för att sprida kunskap 
om hur myndighetens informationsresurser kan an
vändas. Riksantikvarieämbetet har medverkat vid 
Kulturnatten i Stockholm, Släktforskardagarna och 
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Tabell 18. Antal registrerade objekt i Kulturmiljöregistret, 

volym i tusental. Respektive år visar ackumulerade värden. 

  2019 2018 2017

Fornlämningar* 298 705 704

Möjlig fornlämning 101  -  -

Övrig kulturhistorisk lämning 252  -  -

Byggnader 102 102 100

Bilder 213 209 207

*Tidigare redovisade uppgifter om antalet fornlämningar 
har felaktigt innehållit alla poster i den äldre databasen FMIS. 
I och med flytten av informationen om lämningar från FMIS till 
Kulturmiljöregistret så redovisas antalet faktiska lämningar 
per kategori efter antikvarisk bedömning: Fornlämning, Möjlig 
fornlämning och Övrig kulturhistrisk lämning.

fotoutställningen Planket, i syfte att möta nya an
vändargrupper. Riksantikvarieämbetet har tillsam
mans med Nordiska museet anordnat seminarium 
och workshop på temat forskardriven digitalisering/
datadriven forskning i samverkan med Riksbankens 
Jubileumsfond. 

Infrastruktur för kulturmiljödata/
kulturarvsdata
Via Ksamsök länkas kulturarvssamlingar från olika 
organisationer ihop och information tillgängliggörs 
via maskinläsbara gränssnitt och sökverktyg såsom 
Kringla. Under 2019 har antalet institutioner 
som publicerar sina samlingar i Ksamsök växt 
från 63 till 70. Andelen media som saknar 
upphovsrättsmärkning ligger idag på 4,8  procent 
och under året ökade antalet besök på söktjänsten 
Kringla med 41,5 procent, jämfört med 2018.

Ksamsök 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 Ksamsök är 8 008 411 varav 3 103 613 
också är publicerade i Europeana.

Tillsammans med andra nationella aggregatorer 
för Europeana har Riksantikvarieämbetet deltagit 
i det EUfinansierade projektet Europeana Common 
Culture. Det främsta syftet med projektet är att öka 
och förbättra innehållet i Europeana. Som del av 
Europeana Common Culture har Riksantikvarieäm
betet genomfört en serie webbinarier om digitalise
ringen av kulturarvsarbetet, OpenGLAM nu!

Förvaltning och utveckling av digital 
information
Året har präglats av fortsatt implementering av 
kulturmiljöregistret. Under 2019 har cirka 200 per
soner genomgått en tvådagarsutbildning i den nya 
processen och systemet. Totalt har närmare 500 per
soner, främst från länsstyrelser och arkeologiföre
tag men även från universitet och andra myndig
heter, genomgått utbildningen och fått behörighet 
att registrera information om fornlämningar i kul
turmiljöregistret. 

I juni lanserades Fältreg, en mobil registreringsapp
likation där informationen överförs direkt till kul
turmiljöregistret. Genom tjänsten kan nyregistrering 
och kvalitetsrättningar genomföras direkt i fält, vil
ket på sikt förbättrar informationskvalitet och aktu
alitet av myndighetens fornminnesinformation.
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Diagram 7. Antal besök i informationssystemen BeBR, Fornsök, Kringla och KMB
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Diagrammet visar andel bilder i K-samsök utifrån rättigheter för vidareanvändning. Även andelen bilder som inte är märkta med licens-
villkor anges. Andelen media som inte är märkt är oförändrat jämfört med föregående år. Andelen media som får användas fritt har ökat. 

Diagram 6. Villkor för användning av objekt i K-samsök
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�	 Kulturarv och samhälle
�	 Regler och bidrag
�	 Information och kunskap
�	 Kulturarvscentrum

Detta görs inom Kulturarvscentrum
Inom verksamhetsområdet Kulturarvscentrum sam
arbetar Riksantikvarieämbetet med kulturarvs och 
forskningsinstitutioner och andra intresserade aktö
rer för att driva praktiknära utvecklingsprojekt och 
 främja samverkan. Myndigheten samlar, utvecklar 
och sprider kunskaper, metoder och tekniska lös
ningar för  direkt tillämpning i kulturarvsarbetet. 
Detta sker bland annat inom utställningsproduk
tion, digitalisering, digital förmedling, kulturföre
målsvård och kulturvård. 

Sammanfattning och måluppfyllelse
Vid kulturvårdslaboratoriet har flera gästkollege
projekt genomförts med fokus på exempelvis kon
servering och minimering av skadliga emissioner.

Riksantikvarieämbetet har fortsatt att fungera 
som nationell nod för europeisk samverkan inom 
Heritage Science och även varit sammankallande 
för nätverket Heritage Science Sverige. Det  svenska 
nätverket utgör grunden för en första nationell 
forskningsinfrastruktur och är en möjlighet för Sve
rige att ansluta sig till ERIHS, European Research 
Infrastructure for Heritage Science. 

Riksantikvarieämbetet har varit sammankallande 
för svensk medverkan i det europeiska standardise
ringsarbetet för utveckling av standarder för beva
rande och förvaltning av kulturarv, CEN/TC 346. 
Nya standarder har publicerats och Sverige finns nu 
representerat i samtliga europeiska arbetsgrupper. 

Riksantikvarieämbetet har stöttat museer i om
ställningen till nya ljuskällor och bidragit till ut
veckling av koncept för mobila utställningar. Tek
niska lösningar och format för ökad interaktion, 
tillgänglighet, flexibilitet och förstärkt barnper
spektiv har också testats och förmedlats.

Kulturarvscentrum

Mål för verksamhetsområdet
Kulturarvscentrum är en känd och etablerad 
verksamhet som skapar nytta i kulturarvsarbetet.

41

126,4

43,8

82,7

Diagram 8. Verksamhetsområdets andel av det totala kostnadsutfallet
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Det nätverk som Riksantikvarieämbetet bildat 
för immersiv teknik har under året genomfört nät
verksträffar. Vägledningar har tagits fram och re
sultaten har, tillsammans med kunskap om annan 
praktiknära kulturarvsdigitalisering och digitala 
lärresurser, delats vid konferenser och via webben.

Kulturarvsinkubatorn har genomfört två pro
gramperioder där företag fått stöd. För att stimu
lera tvärsektoriellt nätverkande och kunskapsutbyte 
har inkubatorn också arrangerat Hack for Heritage 
med deltagare från hela Sverige. 

Sammantaget bedöms att verksamheten inom 
Kulturarvscentrum har utvecklats genom  samverkan 
med såväl organisationer inom kulturarvsområdet 
som med forskningsinstitutioner och näringsliv. 
Verksamheten har resulterat i kunskaper, metoder 
och lösningar som tillämpats av och skapat värde 
hos externa kulturarvsaktörer. Under året har såväl 
myndigheter och museer som företrädare för  ideella 
organisationer visat intresse av att samarbeta med 
Riksantikvarieämbetet kring praktiknära utveck
lingsprojekt. Det uppsatta målet att Kulturarvscen
trum är en känd och etablerad verksamhet som ska
par nytta i kulturarvsarbetet kan därför, även om 
det ännu finns många aktörer som inte känner till 
verksamheten, ses som uppnått. Under året har den 
utvecklingsorienterade verksamheten samtidigt ut
vecklats. 

Kulturvårdsutveckling
Kulturarvslaboratoriet vid Riksantikvarieämbetet är 
en nationell resurs för forsknings och utvecklings
samarbeten. Under året har tio samarbetsprojekt 
genomförts utifrån det etablerade gästkollegekon
ceptet, med bland andra Göteborgs konstmuseum, 
Nationalmuseum, Kungliga Tekniska högskolan, 
Chalmers tekniska högskola, Göteborgs  universitet, 

Kungliga biblioteket och Riksarkivet. Projekten har 
bland annat handlat om utveckling av  metoder 
för dokumentation, konservering av  historiska  
textilier och konst samt minimering av skadliga emis
sioner i arkivmaterial. Myndigheten medverkade ock
så i ett internationellt expertnätverk kring Osebergs
skeppet i Oslo, där det arkeologiska trämaterialet är 
hotat av omfattande nedbrytning. 

Efter ett flerårigt samarbete med  Nationalmuseum 
kring material för utställning, packning och förva
ring har tre rapporter publicerats om skadliga emis
sioner och metoder för att minska luftföroreningar 
i museimiljö. Ämnet presenterades också vid en in
ternationell konferens, Technart 2019. Ett pågående 
samarbete med Moderna Museet kring syrefri för
varing som metod för långsiktigt bevarande av mu
seiföremål presenterades vid en internationell kon
ferens i Mexico, Living Matter.

Genom föreningen Vetenskap & Allmänhet ge
nomfördes arrangemanget ForskarFredag vid Riks
antikvarieämbetet i Visby, i samarbete med Feno
menalen Science Center, Gotlands Museum och 
Uppsala universitet. Arrangemanget är en del av EU
kommissionens satsning European Researchers Night.

Hertiage Science Sweden
Riksantikvarieämbetet är en nationell nod för euro
peisk samverkan inom Heritage Science och samman
kallande för nätverket Heritage Science Sverige. Heri
tage Science är ett internationellt vedertaget begrepp 
för ett expanderande tvärvetenskapligt forsknings
område som förbinder humaniora, naturvetenskap 
och teknik. Syftet är att möta de många komplexa 
utmaningar inom kulturarvsområdet som kräver 
samarbete mellan flera olika forsknings discipliner 
för att kunna besvaras.
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Inom EU pågår utvecklingen av en europeisk 
forskningsinfrastruktur, ERIHS, European Re
search Infrastructure for Heritage Science. Samarbetet 
omfattar cirka 70 institutioner från 23 länder och 
har även anslutningar till länder utanför  Europa, 
bland annat USA, Brasilien, Argentina, Kina, 
Ryssland och Israel. Som en del i detta anordnades 
World Meeting on Heritage, Sciences and  Technologies 
i februari 2019 med stöd av 14 europeiska veten
skapliga akademier, bland annat Kungliga Veten
skapsakademien. Symposiet hölls i Paris med över 
2 000 deltagare.

 Ett nätverk etablerades 2018, Heritage Science 
 Sverige, med Riksantikvarieämbetet som samman
kallande. Sedan 2018 har nätverket genomfört två 
årliga konferenser, som tillsammans med den tidi
gare workshopen haft deltagare från 66 olika orga
nisationer. 

Nätverksarbetet har underlättat för fler och star
kare samarbeten mellan organisationerna. Det har 
bland annat resulterat i ett samarbete med Lunds 
universitet för ökad kulturarvsforskning genom de 
storskaliga anläggningarna MAX IV och ESS. Det 
har också bidragit till att möjliggöra en svensk med
verkan i EUprojektet APACHE, den hittills  största 
satsningen inom EU för förebyggande konservering 
och föremålsvård. 

Nätverket har också lagt grunden för en första 
nationell forskningsinfrastruktur genom att Riks
antikvarieämbetet, tillsammans med Umeå univer
sitet, Göteborgs universitet och SciLifeLab medver
kar i EUprojektet IPERION HS, som 2020–2023 
kommer att genomföra över 300 delprojekt.

Nätverket omfattar idag närmare 20 organisatio
ner, däribland RISE, Riksarkivet, Kungliga bibli
oteket, Moderna Museet, Vasamuseet och tio uni
versitetsinstitutioner. Det finns ett fortsatt starkt 

intresse av att vidareutveckla de nationella samar
betena och en infrastruktur för Heritage Science. En 
ökning av verksamheten och en anslutning till E
RIHS kräver dock en ökad finansiell insats. Den 
fasta kostnaden för Sveriges anslutning till ERIHS 
uppskattas till cirka 100 000 euro per år. Anslut
ningen förutsätter att en nationell infrastruktur är 
etablerad med en nationell nod för koordinering. 

Standardisering
Inom den europeiska standardiseringskommittén 
CEN/TC 346 pågår ett omfattande arbete med att 
utveckla standarder för bevarande och förvaltning 
av kulturarv. Arbetet sträcker sig över flera områden, 
som bevarande av historiska byggnader, hantering 
av konst och museiföremål samt arbetsprocesser 
kring beslutsfattande, upphandling och dokumen
tation. Riksantikvarieämbetet är sammankallande i 
Sverige. Därutöver leder  Riksantikvarieämbetet en 
europeisk arbetsgrupp för dokumentation av måle
ri och ytskikt i byggnader. 

Under året har två nya standarder publicerats, 
om rengöring av sten och liknande material samt 
riktlinjer för bedömning av bärande träkonstruk
tioner. Totalt har 35 standarder hittills publice
rats genom det europeiska samarbetet. Det svenska 
enga gemanget har under året ökat och Sverige är nu 
representerat i samtliga europeiska arbetsgrupper.

I syfte att öka tillämpningen av standarderna har 
Riksantikvarieämbetet tidigare slutit ett avtal med 
SIS som innebär att standarderna är tillgängliga utan 
kostnad under perioden 2018–2020. Hittills har drygt 
2 900 standarder laddats ner av över 600 användare. 

Under året har två nationella möten genomförts 
för att föra fram svenska synpunkter i pågående 
standardiseringsarbeten, dels kring utformning av 
montrar, med medverkande från Nationalmuseum 
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och Kammarkollegiet, dels kring upphandling och 
beställning av kulturvårdstjänster, med medverkan
de från bland andra  Upphandlingsmyndigheten, 
Skogsstyrelsen och ett flertal museer.

Utställningsteknik
Genom den utställningstekniska verkstaden skapas 
samarbeten med museer och andra kulturarvsorga
nisationer kring aktuella behov och utmaningar på 
utställningsområdet. Erfarenheter och lösningar ut
vecklas därefter i samverkan med flera aktörer och 
förmedlas för vidare användning på området. Barn 
och tillgänglighetsperspektiv lyfts särskilt fram i ut
vecklingsarbetet. Verksamheten är också en utveck
lingsmiljö för arrangemanget Hack for Heritage och 
Kulturarvsinkubatorn. 

För att stötta museerna i arbetet med omställ
ning till nya ljuskällor genomfördes ett seminarium 
om belysning, i samarbete med Jamtli i Östersund. 
Medverkade gjorde bland annat Energimyndighe
ten och Jönköping University. Museernas förutsätt
ningar lyftes även fram vid Energimyndighetens in
ternationella konferens Lighting Week.

Genom utställningen Skate 2019 prövades ett kon
cept för mobila utställningar, i samarbete med Re
gionmuseet Kristianstad, Blekinge tekniska hög
skola och Allmänna arvsfonden. Utställningen 
turnerade på tio platser i landet och lockade över 
100  000 besökare. Utställningen har fått interna
tionell uppmärksamhet, med förfrågningar om lån 
från bland annat Smithsonian Museum och OS i 
Tokyo. 

I samarbete med Sörmlands museum utvecklades 
ett format för att öka tillgängligheten till  öppna ma
gasin, särskilt ur ett barnperspektiv. Lösningen ska
par en interaktion mellan besökarna och föremålen 
och är framtagen så att föremål och berättelser kan 

bytas ut vid behov, vilket skapar en mer långsiktig 
hållbar teknisk lösning. Arbetet presenterades vid 
Museernas vårmöte 2019 och vid Samlingsforum 2019.

Efter ett inledande seminarium 2018 har Riksan
tikvarieämbetet bildat ett nätverk för immersiva me
dier. Syftet är att sprida och utveckla tillämpning och 
samverkan kring immersiv teknik som Augmented 
reality och Virtual reality. Under året har två nät
verksträffar genomförts, dels vid gamla Uppsala 
museum med drygt 40 deltagare, dels vid Visualise
ringscenter C i Norrköping med cirka 80 deltagare. 

Myndigheten medverkade i kursserien  Museiskola 
för arbetslivsmuseer som arrangeras av Arbetslivs
museernas samarbetsråd samt har genomfört flera 
workshoppar, bland annat med Historiska museet, 
Spårvägsmuseet, Folkets hus och parker och Sta
tens fastighetsverk.

Digital förmedling
Under året har två vägledningar publicerats: Guide 
för ökad tillgänglighet genom 3Dmodeller och Att ar
beta med sin webbplats. Arbetet med att utvärdera ge
nerösa användargränssnitt för kulturarvssamlingar 
har avslutats liksom en kartläggning av hur skolan 
använder digitala lärresurser från museer, arkiv, och 
världsarv. Dessa vägledningar, utvärderings och 
kartläggningsresultat, samt annan kunskap om di
gitala metoder och tekniker för praktiknära kultur
arvsdigitalisering, har kommunicerats vid konferen
ser, som till exempel Digikult och online.

Kulturarvsinkubator
För att stimulera entreprenörskap inom kultur
arvsområdet och på så sätt ge till exempel muse
er och besöksmål tillgång till nya tjänster och pro
dukter, påbörjades 2018 arbetet med att etablera en 
kulturarvsinkubator med placering på Gotland.
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Verksamheten har finansierats med medel från 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, Tillväxt
verket och Region Gotland och bedrivs i samarbete 
med Uppsala universitet och Science Park Gotland.

Under året har två inkubatorsprogram genom
förts med totalt 14 deltagande företag. Företagen 
har fått stöd i form av produktutveckling, affärsråd
givning och prototyputveckling, anpassat för kul
turarvssektorns behov. Verksamheten har utvärde
rats av externa utvärderare som konstaterat att den 
bedrivs med hög kvalitet. 

Huvudaktiviteten inom inkubatorn är program
met för företag, vilket justerades mellan period 1 
och 2 baserat på de insikter som kunde dras ut
ifrån utvärderarnas rapport. Företagen efterlyste 
färre workshops som krävde fysisk närvaro, varför 
programmet anpassades och en ökad mängd affärs
rådgivning på distans infördes. 

För att nå målet, det vill säga att etablera en na
tionell kulturarvsinkubator med geografisk place

ring på Gotland, är det enligt utvärderingen det 
mest väsentliga att projektets aktiviteter genomförs 
med hög kvalitet på ett sätt som ger stor nytta för 
målgruppen. Vidare är det viktigt att projektet pa
keterar arbetet i en dokumenterad modell och pla
nerar för hur projektets resultat tas om hand efter 
projektets slut.

Kulturarvsinkubatorn har även genomfört ett 
flertal Innovation Camps varav det största var Hack 
for Heritage, ett kulturarvshackaton i Visby där to
talt 79 personer från hela Sverige deltog. Syftet med 
Hack for Heritage är bland annat att stimulera tvär
sektoriellt nätverkande och kunskapsutbyte, vilket 
också uppnåtts enligt utvärderingen. I rapporten 
framförs att de event som genomförts inom pro
jektet har varit väl arrangerade och leder till målet 
att utveckla nya idéer och prototyper inom kultur
arvsområdet. Arbetet med de horisontella kriteri
erna jämställdhet och ökad tillgänglighet är en na
turlig del i arbetet med Innovation Camps.
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Kommunikation
Myndighetens kommunikationsarbete ska öka för
ståelsen för kulturarvsarbetet och kännedomen om 
Riksantikvarieämbetets verksamhet.

Debatt, podd och sociala medier
Exponeringen i media med 2 260  publicerade ar
tiklar var i paritet med år 2018 då 2 367 artiklar pu
blicerades. 

Den enskilt största exponeringen var  utdelningen 
av Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj till en 
skolklass i Hassela i Hälsingland. Det var flera år 
sedan genomslaget och den totala exponeringen 
vid ett enda tillfälle blivit så omfattande och be
mötts så positivt. Bland annat förmedlade rikstäck
ande program i SVT och Sveriges Radio på olika 
sätt nyheten, både i direktsändning och genom 
reportage. Tidningarnas Telegrambyrå försåg ett 
femtiotal landsortstidningar och rikstidningar med 
en omfattande text. Aftonbladet publicerade ock
så en väl synlig artikel både i papper och på webb.

Riksantikvarieämbetets poddcast Kpodd har un
der året släppt sex avsnitt (jämfört med 14 avsnitt 
2018). Det totala antalet lyssningar under 2019 var 
10 859.

Antalet följare på Instagram har ökat från 5 180 
år 2018 till 7 597 under 2019. Räckvidden via Face
book har gått ner från 740 000 till cirka 500 000. 
Sociala medier ökar fortsatt som kontaktväg in i 
myndigheten. 

Kompetensförsörjning
Riksantikvarieämbetet behöver rätt kompetens för 
att kunna utföra sitt uppdrag. Att vara en attraktiv 
arbetsgivare är viktigt för att kunna attrahera, re
krytera och behålla rätt kompetens. 

Attrahera och rekrytera
Under året har 52 rekryteringar slutförts och av de 
som anställts är 33 kvinnor och 19 män. Rekryte
ringarna har i de allra flesta fall lyckats och urvalet 
har varit tillfredsställande. I de fall myndigheten 
har stött på utmaningar i rekryteringarna är det på 
grund av att kravprofilen innehållit krav på kompe
tens och erfarenhet från flera olika områden. Dessa 
områden har innefattat bland annat digitalisering 
och tvärsektoriell samverkan, som är en konsekvens 
av de förväntningar som regeringen har på statliga 
myndigheter. Andra områden som identifierats som 
en utmaning rör målgruppsperspektiv, projektarbe
te och kunskaper om statsförvaltningen. 

Antalet anställda motsvarar 239 årsarbetskrafter 
(135 kvinnor och 104 män), vilket inte innebär någon 
nämnvärd förändring i jämförelse med 2018 (240 
årsarbetskrafter). Myndigheten har under året haft 
två praktikplatser inom ramen för regeringsuppdra
gen Praktikprogram för nyanlända och Personer med 
funktionsnedsättning. 

Behålla och utveckla
För att bättre möta kraven på myndigheten har flera 
medarbetares kompetens breddats under året. För 
att fullt ut lyckas med detta krävs att kompetensför
sörjningsfrågan utgör en integrerad del i verksam

Övrig redovisning
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hetsplaneringen och i utvecklingen av myndighe
tens arbetssätt. Under året har myndigheten arbetat 
med att etablera ett synsätt som innebär att kompe
tensförsörjningsfrågan blir en integrerad del av verk
samhetsplaneringen. Dialog har förts med  cheferna 
kring hur frågan kan genomsyra planering och ut
veckling, samt vilka verktyg som kan användas.

Myndigheten ser löpande över de arbetssätt och 
verktyg som används i ledarskapet för att hitta vägar 
som ger bättre förutsättningar för ett aktivt med
arbetarskap. Myndigheten har ett flexibelt verktyg 
för medarbetarundersökningar, där medarbetare 
och chefer själva kan skapa frågor som passar de
ras behov. Även myndighetsgemensamma under
sökningar genomförs. Dessa undersökningar består 
av ett fåtal frågor och resultatet ska främst ses som 
ett dialogunderlag för gruppen. Detta sätt att  ställa 
frågor och hantera resultatet syftar till att stärka det 
aktiva medarbetarskapet, och under året har förut
sättningar för ett aktivt medarbetarskap varit en 
fråga på enheterna.

Omställa och avveckla
Då myndigheten ser ett behov av att bredda 
 befintliga medarbetares kompetens för att bätt
re svara mot dagens och framtidens förväntningar, 
har omställningsmedel används för 46 medarbeta
re. Utbildning har genomförts för både individer 
och grupper inom ett flertal områden, exempelvis 
GDPR, diarieföring, tillsynsarbete, offentlighet och 
sekretess, rollen som statsanställd, effektstyrning/
kartläggning, earkivering och förändringsarbete. 

Med anledning av vissa organisationsjusteringar 
har två medarbetare som annars riskerat uppsäg
ning på grund av arbetsbrist omplacerats

. 

Sammantagen bedömning av 
kompetensförsörjningsområdet
Myndigheten ser kompetensförsörjning som ett vik
tigt utvecklingsområde när omvärldens förväntningar 
och krav förändras. Den framgångsfaktor som identi
fierats handlar om att integrera frågan i verksamhets
planeringen. Det ger möjlighet att tidigt identifiera 
de behov av kompetens som finns och kommer att 
finnas i verksamheten,  vilket skapar förutsättningar 
för att succesivt utveckla befintliga medarbetare till 
att bättre möta framtidens utmaningar, men också 
att ställa rätt krav i  framtida rekryteringar. 

Sjuktalet på myndigheten är fortsatt lågt. Den 
sociala och organisatoriska arbetsmiljön bedöms i 
myndighetens enkäter som god (Index 71, där 70 be
döms som ett godkänt resultat). Detta, tillsammans 
med stor delaktighet i verksamhetsplanering och 
verksamhetsutveckling, skapar  förutsättningar för 
att attrahera och behålla medarbetare så att myn
digheten kan fullgöra sitt uppdrag. 

Tabell 19. Sjukfrånvaro

 2019 2018 2017 2016

Total sjukfrånvaro i procent av 
tillgänglig arbetstid 3,0 3,3 3,8 3,3

Långtidsfrånvaro (mer än 60 kalender- 
dagar) i förhållande till total sjukfrånvaro 24,0 30,1 41,6 40,0

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

Mäns sjukfrånvaro i procent av 
tillgänglig arbetstid 2,4 2,7 2,6 2,1

Sjukfrånvaro för åldersgruppen 29 eller 
yngre i procent av tillgänglig arbetstid 2,1 1,6 2,1 2,0

Sjukfrånvaro för åldersgruppen 30–49 
i procent av tillgänglig arbetstid 3,0 2,8 3,5 2,3

Sjukfrånvaro för åldersgruppen 50 år eller 
äldre i procent av tillgänglig arbetstid 3,1 4,2 4,4 3,6
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Ekonomi
Anslagsfinansierad verksamhet
Riksantikvarieämbetets ekonomiska situation är sta
bil och utfallet 2019 hålls inom de finansiella ramar
na. 2017 utökades verksamheten och så även det eko
nomiska utrymmet. De nya uppdragen har etable
rats framgångsrikt i organisationen men har  också 
ökat behoven av prioriteringar såväl verksamhets
mässigt som ekonomiskt. DAP avslutades 2018 efter 
en femårig programperiod. Under perioden satsades 
totalt cirka 85 mnkr i den nya digitala arkeologiska 
processen och på de ITsystem som stödjer detta. 
Efter avslutat program kvarstår ansvar för vidareut
veckling och förvaltning av processen och systemen. 
En ändamålsenlig förvaltning är  resurs krävande 
vilket också är kännbart när förvaltningsanslaget 
ska fördelas i myndighetens mångfacetterade verk
samhet. Utveckling av andra informationssystem i 
myndigheten har under DAP:s programperiod fått 
stå tillbaka. Här finns därför stora behov framöver. 

Kostnaden för personal samt förvaltning och av
skrivning av ITsystem som belastar förvaltnings
anslaget ökade 2019 och förklarar årets negativa an
slagsutfall. Trots att antalet årsanställda 2019 var i 
stort sett oförändrat jämfört med 2018, har myn
dighetens kostnader för personal ökat. Lönekost
naderna ökade mer än den årliga  lönerevisionen 
samtidigt som avsättningarna för  premiepensioner 

till  Statens pensionsverk har höjts efter att SPV 
 meddelat en förändrad framtidsprognos. Att 
 kompetensförsörja verksamheten är en  nyckelfråga 
idag och i  framtiden för Riksantikvarieämbetet. En 
utmaning  framöver är att balansera kostnader för 
egen tillsvidare anställd personal och medel för mer 
tillfälliga insatser med stöd av konsulter och viss
tidsanställd personal. 

Avgiftsfinansierad verksamhet 
Sedan övertagandet av Svensk Museitjänst 2010 har 
den ackumulerade förlusten kunnat  minska från 20 
mnkr till dagens 4,2 mnkr. De senaste årens pen
ningpolitik med negativ styrränta har varit gynn
sam för Svensk Museitjänst då det  negativa saldot 
på räntekontot genererat ränteintäkter vilket även 
lån för anläggningstillgångar hos Riksgälden har 
gjort. Nu återstår den sista ansträngningen för att 
slutligen eliminera underskottet för att sedan kun
na lägga fokus på att vidareutveckla Svensk Muse
itjänst in i framtiden.

Intäkterna avseende handläggning av statli
ga utställningsgarantier var 2019 lägre än kost
naderna och resulterade således i ett underskott. 
 Avgiftsnivåerna styrs av förordning (1998:200) om 
statliga utställningsgarantier. Ett arbete har påbör
jats för att utreda om avgifterna i förordningen bör 
höjas.
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Redovisning av avgiftsbelagd verksamhet

Tabell 21. Avgiftsbelagd och offentligrättslig verksamhet, utfall (tkr)

 +/- t o m 2017 +/- 2018  Intäkter 2019 Kostnader 2019 +/- 2019  Ack. +/- utgå. 2019

Verksamhet  Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall
 

Avgiftsbelagd verksamhet med full kostnadstäckning

Museitjänster 1) -8 007 1 900 2 880 28 700 31 209 26 500 30 322 2 200 887 -3 907 -4 240

Butiksförsäljning besöksmål 104 50 199 1 550 1 904 1 600 1 993 -50 -90 104 213

Summa -7 903 1 950 3 079 30 250 33 113 28 100 32 315 2 150 798 -3 803 -4 026

Offentligrättslig verksamhet

Statliga utställningsgarantier 2) - 0 78 1 050 690 1 050 991 0 -301 0 -224

1) Svensk Museitjänst överfördes från Riksarkivet till Riksantikvarie-
ämbetet 2010. Verksamhetens ackumulerade underskott uppgick vid 
överföringstillfället till 19,7 mnkr. Trots att verksamheten delfinansie-
rades 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  
resultaten varit positiva. Från och med 2012 har det inte varit  möjligt 
att tillföra anslagsmedel. Verksamheten är nu ekonomiskt stabil och 
att det finns goda möjligheter att även forsättningsvis generera  
årligt överskott och således kunna eliminera det ackumulerade  
underskottet inom en femårsperiod.

2) Handläggning av statliga utställningsgarantier flyttades från 
Statens kulturråd till Riksantikvarieämbetet till 2018. Det utestående 
garantibeloppet redovisas av Kammarkollegiet. Avgiftsnivåerna styrs 
av förordning (1998:200) om statliga utställningsgarantier. Ett arbete 
har påbörjats för att utreda om avgifterna i förordningen bör höjas.

Det 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 stor som 
de ackumulerade underskotten annars skulle ha krävt.

Tabell 20. Lokalkostnader, inkl. hyra och uppvärmning samt elkostnad och övrig skötsel av hyrda lokaler, fördelade per hyresvärd (tkr)

 Lokalhyror Elkostnader  Reparationer och underhåll Övriga driftkostnader Summa

Statens fastighetsverk 20 771 474 49 1 110 22 405

Nordisk renting 14 160 1 713 131 809 16 813

Fastighetsbolaget Reglaget AB 6 364 376 4 607 604 11 950

Cementhuset 6 AB, Newsec 5 870 275 573 315 7 034

Övriga 199  33 56 288

Summa 47 365 2 837 5 394 2 893 58 490

Lokalkostnader
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Finansiell redovisning
perioden januari till december 2019

 +/- t o m 2017 +/- 2018  Intäkter 2019 Kostnader 2019 +/- 2019  Ack. +/- utgå. 2019

Verksamhet  Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall
 

Avgiftsbelagd verksamhet med full kostnadstäckning

Museitjänster 1) -8 007 1 900 2 880 28 700 31 209 26 500 30 322 2 200 887 -3 907 -4 240

Butiksförsäljning besöksmål 104 50 199 1 550 1 904 1 600 1 993 -50 -90 104 213

Summa -7 903 1 950 3 079 30 250 33 113 28 100 32 315 2 150 798 -3 803 -4 026

Offentligrättslig verksamhet

Statliga utställningsgarantier 2) - 0 78 1 050 690 1 050 991 0 -301 0 -224
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Sammanställning över väsentliga uppgifter

Belopp i tkr 2019 2018 2017 2016 2015

Låneram i Riksgäldskontoret     
- beviljad 100 000 100 000 90 000 120 000 137 000
- utnyttjad 93 014 90 114 80 131 72 393 73 879

Räntekontokredit hos Riksgäldskontoret     
- beviljad 15 000 15 000 15 000 30 000 45 000
- maximalt utnyttjad 0 0 0 0 0

Räntekonto hos Riksgäldskontoret     
- räntekostnader 127 244 249 268 125
- ränteintäkter 0 0 0 0 0

Avgiftsintäkter och andra ersättningar     
- disponerar 40 929 37 367 34 312 34 352 33 874

Butiksförsäljning besöksmål     
- beräknade intäkter 1 550 1 500 1 300 1 400 1 200
- verkliga intäkter 1 904 1 896 1 551 1 250 1 314

Museitjänster     
- beräknade intäkter 28 700 27 400 26 000 24 700 24 500
- verkliga intäkter 31 209 28 010 26 460 25 902 24 813

Statliga utställningsgarantier     
- beräknade intäkter 1 050 1 500 - - -
- verkliga intäkter 690 1 030 - - -

Anslagskredit     
Anslag 17 01 004 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet     
- beviljad 616 616 485 476 466
- utnyttjad 0 0 0 0 0

Anslag 17 07 001 Riksantikvarieämbetet     
- beviljad 8 244 8 106 6 708 6 546 6 475
- utnyttjad -3 548 0 -1 652 0 0

Anslag 17 07 002 Bidrag till kulturmiljövård     
- beviljad 8 116 8 116 7 606 7 515 7 534
- utnyttjad -60 -2 027 -2 638 -3 795 -

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 0 120 23 54
17 07 001 ap 1 och 2 Riksantikvarieämbetets, förvaltningskostnader (ram) -3 548 2 175 -1 652 2 545 2 736
17 07 002 ap 1 och 2 Bidrag till kulturmiljövård (ram) -60 -2 027 -2 638 -3 795 506
17 07 004 ap 1 Bidrag till arbetslivsmuseer (ram) 0 0 - - -
17 08 004 ap 3 Riksutställningar del till     
Riksantikvarieämbetet (ram) - 0 0 - -

Bemyndiganden     
Tilldelade bemyndiganden 90 000 90 000 90 000 83 000 80 000
Utestående bemyndiganden 70 280 63 359 68 964 66 561 71 814

Kapitalförändring     
Årets kapitalförändring -6 430 -1 469 2 237 3 654 1 042
Balanserad kapitalförändring -4 691 -7 848 -11 293 -15 440 -18 201

Personal     
Medeltal antal anställda 273 269 266 248 241
Antal årsarbetskrafter 239 240 226 213 213
Driftkostnad per årsarbetskraft 1 275 1 200 1 163 1 134 1 120
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Resultaträkning

Belopp i tkr Not 2019 2018

Verksamhetens intäkter   
Intäkter av anslag 1 267 012 258 178
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 40 929 37 367
Intäkter av bidrag 3 12 594 8 135
Finansiella intäkter 4 252 435

Summa verksamhetens intäkter  320 786 304 115

Verksamhetens kostnader   
Kostnader för personal 5 -192 432 -179 551
Kostnader för lokaler  -58 490 -53 565
Övriga driftkostnader 6 -54 218 -54 638
Finansiella kostnader 7 -165 -256
Avskrivningar och nedskrivningar 8 -21 912 -17 573

Summa verksamhetens kostnader  -327 216 -305 583

Verksamhetsutfall  -6 430 -1 469

Transfereringar   

Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag  310 539 295 823
Medel som erhållits från andra myndigheter för finansiering av bidrag  2 104 608
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 9 2 025 530
Lämnade bidrag 10 -314 668 -296 962

Saldo transfereringar  0 0

Årets kapitalförändring 11  

Årets kapitalförändring  -6 430 -1 469

SUMMA ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING  -6 430 -1 469
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Belopp i tkr Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 12  

Balanserade utgifter för utveckling  37 469 43 655

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar  7 938 8 303

Summa immateriella anläggningstillgångar  45 407 51 958

Materiella anläggningstillgångar 13  

Förbättringsutgifter på annans fastighet  57 134 58 625

Maskiner, inventarier, installationer m.m.  10 544 11 786

Pågående nyanläggningar  892 37

Summa materiella anläggningstillgångar  68 570 70 448

Varulager m.m. 14  

Varulager och förråd  371 354

Summa varulager m.m.  371 354

Kortfristiga fordringar 15  

Kundfordringar  1 327 2 222

Fordringar hos andra myndigheter  5 256 8 433

Övriga kortfristiga fordringar  21 0

Summa kortfristiga fordringar  6 604 10 654

Periodavgränsningsposter 16  

Förutbetalda kostnader   17 017 15 434

Upplupna bidragsintäkter  5 756 1 717

Övriga upplupna intäkter   130 0

Summa periodavgränsningsposter  22 903 17 151

Avräkning med statsverket 17  

Avräkning med statsverket  3 846 -526

Summa avräkning med statsverket  3 846 -526

Kassa och bank 18  

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret  50 399 62 321

Kassa och bank  36 66

Summa kassa och bank  50 434 62 387

SUMMA TILLGÅNGAR  198 136 212 427

 

Balansräkning
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Belopp i tkr Not 2019-12-31 2018-12-31

KAPITAL OCH SKULDER   

Myndighetskapital 19  

Statskapital  27 284 31 910

Donationskapital  295 295

Balanserad kapitalförändring  -4 691 -7 848

Kapitalförändring enligt resultaträkningen  -6 430 -1 469

Summa myndighetskapital  16 459 22 889

Avsättningar 20  

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser  1 535 1 560

Övriga avsättningar  652 612

Summa avsättningar  2 186 2 172

Skulder m.m. 21  

Lån i Riksgäldskontoret  93 014 90 114

Kortfristiga skulder till andra myndigheter  7 690 7 424

Leverantörsskulder  11 507 25 238

Övriga kortfristiga skulder  3 142 3 032

Summa skulder m.m.  115 353 125 808

Periodavgränsningsposter 22  

Upplupna kostnader   10 833 8 461

Oförbrukade bidrag   46 843 46 740

Övriga förutbetalda intäkter   6 462 6 356

Summa periodavgränsningsposter  64 139 61 557

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER  198 136 212 427

Balansräkning

Ansvarsförbindelser

Myndigheten har inga utestående ansvarsförbindelser.   

Riksantikvarieämbetet handlägger statliga utställningsgarantier. Då anslag 8:5 Statliga utställningsgarantier, ap 3 finns 
hos Kammarkollegiet redovisas utestående garantiåtaganden 2019 där.  
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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   2020 2021 2022

UO 17 07 002 ap 1 
Bidrag till kulturmiljövård 90 000 63 359 70 280  64 823 3 474 1 984

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) 0 20 540 0 0 20 540 -20 540 0

UO 17 07 001 ap 1 
Riksantikvarieämbetet, 
förvaltningskostnader (ram) 2 175 264 372 0 0 266 547 -270 095 -3 548

UO 17 07 001 ap 2 
Kulturarvs-IT (ram) 0 10 429 0 0 10 429 -10 429 0

UO 17 07 002 ap 1 
Bidrag till kulturmiljövård (ram) -2 027 262 542 0 0 260 515 -260 575 -60

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

Summa  148 573 883 0 0 574 030 -577 639 -3 608
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Anslag Finansiellt villkor Utfall

UO 17 01 004 Forsknings- och utvecklingsinsatser inomkulturområdet (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 - 351
ap 2 Kulturarvs-IT   
Enl förordningen (2003:248) om bidrag till lönekostnader 10 429 10 429

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 - 240 642
Arkeologiska undersökningskostnader i samband med bostadsbyggande enl 10§ förordning   
 (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer, högst 10 000 8 889
Ersättning enl 3 kap 10§ lagen (1988:950) kulturmiljölagen - 0
Kostnader och ersättningar enl 2 kap 7, 8, 14 och 15 §§ kulturmiljölagen (1988:950) - 6 642
Konserveringsinsatser enl 13 § förordningen (2010:1121), högst 2 000 402
Intrångsersättnng får betalas ut vid beslut om kulturreservat enligt 7 kap 9 § miljöbalken - 0
Bidrag till föreningen Laponiatjuttjudus enligt Laponiaförordningen (2011:840), högst 2 000 2 000
Dokumentation av Ågesta kärnkraftverk, 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

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 
3 januari 2020.

Fordringar har upptagits till belopp som efter individuell 
prövning beräknas bli betalda. I de fall faktura eller motsva-
rande inkommit efter fastställd brytdag eller där fordrings- 
eller skuldbeloppet ej är känt vid brytdagen, redovisas  
beloppen som periodavgränsningsposter. Som period-
avgränsningsposter har belopp över 50 tkr bokförts.  
Skulderna har tagits upp till det nominella värdet på  
bokslutsdagen. 

Lagret består av souvenirer och böcker samt av linoljefärgs-
likaren Kulturkulör. Lagren har värderats till beräknat in-
köpsvärde för kuranta varor.  

Materiella och immateriella anskaffningar med en beräk-
nad ekonomisk livslängd om minst tre år och ett anskaff-
ningsvärde på minst 50 tkr, eller immateriella anläggnings-
tillgångar till ett värde av minst 150 tkr, har redovisats som 

Tilläggsupplysningar och noter

anläggningstillgångar. På anskaffningsvärdet har linjär  
avskrivning gjorts utifrån den bedömda ekonomiska  
livslängden.  

Under perioden 2009–2017 medgavs  anslagsfinansierad  
anskaffning avseende utveckling av K-samsök.  Detsamma 
gällde utveckling av informationssystem inom ramen för 
DAP under perioden 2014–2018. Det har inneburit att  
egenutvecklade immateriella anläggningstillgångar för  
K-samsök och DAP till viss del inte har finansierats med lån 
hos Riksgälden. Restvärdet för dessa anläggningstillgång-
ar återfinns under posten Statskapital på balansräkningens 
skuldsida.   
 
Följande avskrivningstider tillämpas:  

Dataprogram 3–5 år

Balanserad utveckling, rättigheter och 
andra immateriella anläggningstillgångar  3–5 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 2019, tkr  
Lars Amréus  1 240
Knut Weibull  1 104

Summa  2 344
  
Ledamöter i insynsrådet   
Ersättningen fördelas enligt följande  
Kersti Smeds-Gronow 2
Karin Perers  2
Annika Sjöberg  0
Hans Ruin  0
Jonas Walker  9
Clara Nyström  6
Therese Bengard  5
Emina Koviacic  5
Joakim Welin  5
Clara Åhlvik  5

Summa  36

Styrelseuppdrag 2019   
 
Lars Amréus  Insynsrådet för Länsstyrelsen Gotland  
 Styrelsen för SIDA

Knut Weibull Kommittén Svenska Unescorådet  

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 

Emina Kovacic  Blekinge tekniska högskolas styrelse  

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 2019 2018

UO 17 07 001 ap 1 Riksantikvarieämbetet, förvaltningskostnader 264 706 250 703
UO 17 08 004 ap 3 Riksutställningar del till Riksantikvarieämbetet 0 373
UO 17 07 002 ap 1 Bidrag till kulturmiljövård 0 4 091
UO 17 01 004 ap 10 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet  2 305 3 011

Summa intäkter av anslag 267 012 258 178

Skillnaden mellan intäkter av anslag i resultaträkningen och utgifter i anslagsredovisningen 
uppgår till 310 627 tkr. 310 539 tkr redovisas i transfereringsavsnittet som medel som erhållits 
från statens budget för finansiering av lämnade bidrag. Skillnaden, 88 tkr, avser semesterlöne-
skuld intjänad till och med 2008 som redovisats mot anslag enligt övergångsbestämmelsen till 
12 § anslagsförordningen. 
 

Not 2  
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2019 2018

Avgiftsbelagd verksamhet  
Svensk Museitjänst 31 209 28 010
Entrémedel 4 032 4 012
Butiksförsäljning vid besöksmål 1 904 1 896
Övriga avgifter avgiftsbelagd verksamhet 39 90

Offentligrättslig verksamhet  
Avgifter statliga utställningsgarantier 690 1 030
Sponsring 0 0

Intäkter av avgifter enligt avgiftsförordningen (1992:191)  
- enligt 4§   
Publikationer 21 19
Konferenser/kurser 1 377 1 246
Hyresintäkter 26 32
Resurssamordning 616 606
-enligt 15§  
Fotostatkopior 5 10

Andra ersättningar 
Andra ersättningar 1 010 416

Intäkter av avgifter och andra ersättningar  40 929 37 367

 
Not 3  
Intäkter av bidrag 2019 2018

Statliga myndigheter 817 1 590
Mellanstatliga organ (EU projekt) 30 51
Icke statliga bidrag 11 748 6 495

Summa intäkter av bidrag 12 594 8 135

  
Not 4  
Finansiella intäkter 2019 2018

Ränteintäkter avistalån hos RGK 238 434
Övriga finansiella intäkter 14 1

Summa finansiella intäkter 252 435
  
Räntesatsen har under 2019 varit negativ vilket har inneburit att lån har genererat ränteintäkter 
och det positiva saldot på räntekontot har inneburit räntekostnader. Genomsnittsräntan 2019 
var -0,26 procent. 

Noter till resultaträkningen



Riksantikvarieämbetets årsredovisning 2019 | Finansiell redovisning

68

Not 5
Kostnader för personal 2019 2018

Lönekostnader exkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier m.m. -125 723 -120 108
Övrigt -66 709 -59 443

Summa kostnad för personal -192 432 -179 551

Av lönekostnader, exkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier m.m. avser 166 tkr (170 tkr 2018) 
arvoden till insynsrådet och arvoden till uppdragstagare. Övriga personalkostnader består bl.a. 
av arbetsgivaravgifter 38 764 tkr, premier för pensioner, Kåpan och Iåp 21 958 tkr samt kostnader 
för myndighetens pensionsåtaganden 2 540 tkr.  

Not 6 
Övriga driftkostnader 2019 2018

Resekostnader -8 223 -8 015
Information -908 -1 105
Varor övrigt -4 555 -6 873
Konsulttjänster -15 706 -21 052
Datalicenser -3 445 -3 952
Köpta datatjänster -3 665 -1 937
Utbildningstjänster -2 266 -3 168
Operationell leasing -1 308 -1 655
Bevakningstjänster -1 185 -1 042
Övriga tjänster -9 951 -3 711
Övriga kostnader -3 006 -2 129

Summa övriga driftkostnader -54 218 -54 638
 
Kostnaderna för konsulter har minskat jämfört med föregående år till följd av lägre behov av  
konsultstöd för uppsättning av system. Posten övriga tjänster har ökat främst till följd av renove-
ring av Visby ringmur samt medfinansiering av länsstyrelsernas nya handläggningsstöd ASK.

Not 7
Finansiella kostnader 2019 2018

Räntekostnader räntekonto hos RGK -127 -244
Övriga finansiella kostnader -37 -12

Summa finansiella kostnader -165 -256
   
Räntesatsen har under 2019 varit negativ vilket har inneburit att det positiva saldot på ränte kontot  
har genererat räntekostnader samtidigt som lån hos Riksgälden resulterat i ränteintäkter.  
Genomsnittsräntan 2019 var -0,26 procent.   

Not 8 
Avskrivningar och nedskrivningar 2019 2018

Immateriella anläggningstillgångar -13 921 -10 209
Förbättringsutgift på annans fastighet -4 528 -3 874
Maskiner och andra tekniska anläggningar -962 -1 110
Datorer och kringutrustning -964 -832
Övriga inventarier -1 536 -1 548

Summa avskrivningar och nedskrivningar -21 912 -17 573
   
De ökade avskrivningarna kan till övervägande del hänföras till immateriella anläggnings-
tillgångar som utvecklats inom ramen för DAP. De största posterna hör till lämningsregister, 
fornregistrering, uppdragsregister och den tekniska plattform som hör till de DAP-relaterade 
IT-systemen.   
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Not 9 
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 2019 2018

Bidrag från Riksbankens jubileumsfond för projektet Evighetsrunor 790 290
Bidrag från EU-komissionen för Joint Programming Initiative on Cultural Heritage and Global Change 0 217
Arv från Gunvor Eriksson för vård av medeltda kyrkor 1 236 23

Summa övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 2 025 530 

Not 10   
Lämnade bidrag 2019 2018

Bidrag har fördelats från följande anslag:   

UO 17 01 004 ap 10 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet  -18 235 -17 529
Se ytterligare info om bidragsfördelningen i tabell 13 samt tabell 14.   

UO 17 07 001 ap 1 Riksantikvarieämbetet, förvaltningskostnader -5 301 -5 108
Avser bidrag till organisationer inom kulturmiljöområdet, till Icomos Board samt det svenska 
bidraget till Europeana.   

UO 17 07 001 ap 2 Kulturarvs-IT -10 429 -10 254
Se ytterligare info om bidragsfördelningen i avsnitt Kulturarvs-IT.   

UO 17 07 002 ap 1 Bidrag till kulturmiljövård -260 575 -246 932
Se ytterligare info om bidragsfördelningen i avsnitt Kulturmiljövårdsanslaget.   

UO 17 07 002 ap 2 Bidrag till kulturarvsarbete -8 000 -8 000
Se ytterligare info om bidragsfördelningen i avsnitt Finansiellt stöd till kulturmiljöarbete.

UO 17 07 004 ap 1 Bidrag till arbetslivsmuseer -8 000 -8 000
Se ytterligare info om bidragsfördelningen i avsnitt Finansiellt stöd till kulturmiljöarbete.   

Bidrag i bidragsfinansierad verksamhet:   

Vård av medeltida kyrkor efter arv från G Eriksson -1 236 -23
Projekt Evighetsrunor med finansiering från Riksbankens Jubileumsfond -790 -290
FoU-projekt inom Joint Programming Initiative on Cultural Heritage and Global Change med 
finansiering från EU-kommissionen. 0 -217

FoU-projekt inom Joint Programming Initiative on Cultural Heritage and Global Change 
med finansiering från Vetenskapsrådet. -2 104 -608

Summa lämnade bidrag -314 668 -296 962
   
 
Not 11   
Årets kapitalförändring  2019 2018

Avskrivning av tidigare anslagsfinansierade tillgångar -6 927 -4 625
Resultat av butiksförsäljning besöksmål -90 199
Resultat Svensk Museitjänst 887 2 880
Resultat statliga utställningsgarantier -301 78

Årets kapitalförändring  -6 430 -1 469
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Not 12   
Immateriella anläggningstillgångar 2019-12-31 2018-12-31

Balanserade utgifter för utveckling   

IB anskaffningsvärde 83 857 74 751
Förändring av anskaffningsvärde vid byte av anläggningsgrupp 0 -2 698
Årets anskaffningar 5 359 15 063
Årets utrangeringar -12 207 -3 259
Anskaffningsvärde UB 77 009 83 857

IB ack avskrivningar -40 202 -35 478
Förändring ack avskrivningar vid byte av anläggningsgrupp 0 283
Årets avskrivningar -11 451 -8 266
Årets utrangeringar 12 113 3 259
Ack avskrivningar UB -39 540 -40 202

Bokfört värde balanserade utgifter för utveckling 37 469 43 655

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar   

IB anskaffningsvärde 15 268 10 476
Förändring av anskaffningsvärde vid byte av anläggningsgrupp 0 2 698
Årets anskaffningar 2 105 3 571
Årets utrangeringar -4 130 -1 477
Anskaffningsvärde UB 13 242 15 268

IB ack avskrivningar -6 964 -6 215
Förändring ack avskrivningar vid byte av anläggningsgrupp 0 -283
Årets avskrivningar -2 470 -1 943
Årets utrangeringar 4 130 1 477

Ack avskrivningar UB -5 304 -6 964

Bokfört värde rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 7 938 8 303

Summa immateriella anläggningstillgångar 45 407 51 958
   
2018 avslutades det femåriga programmet för utveckling av den digitala arkeologiska processen
 (DAP). Flera slutleveranser av egenutvecklade informationssystem gjordes under 2018 inom 
ramen för DAP. Investeringar i egenutvecklade IT-system är från 2019 och är därför på en lägre nivå.   
 
   
Not 13   
Materiella anläggningstillgångar 2019-12-31 2018-12-31

Förbättringsutgifter på annans fastighet   

IB anskaffningsvärde 93 041 87 491
Årets anskaffningar 3 076 5 551
Årets utrangeringar -3 581 0
Anskaffningsvärde UB 92 536 93 041

IB ack avskrivningar -34 416 -30 541
Årets avskrivningar -4 528 -3 874
Årets utrangeringar 3 542 0
Ack avskrivningar UB -35 402 -34 416

Bokfört värde förbättringsutgifter på annans fastighet 57 134 58 625

70
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Maskiner, inventarier, installationer m.m.   
IB anskaffningsvärde 71 458 72 257
Årets anskaffningar 2 221 4 477
Årets utrangeringar -6 160 -5 275
Anskaffningsvärde UB 67 519 71 458

IB ack avskrivningar -59 672 -61 057
Årets avskrivningar -3 463 -3 490
Årets utrangeringar 6 160 4 874
Ack avskrivningar UB -56 975 -59 672

Bokfört värde maskiner, inventarier, installationer m.m. 10 544 11 786

Pågående nyanläggningar   
IB anskaffningsvärde 37 77
Arets anskaffning 856 -40
Anskaffningsvärde UB 892 37

Bokfört värde pågående nyanläggningar 892 37

Summa materiella anläggningstillgångar 68 570 70 448 

Not 14   
Varulager m.m. 2019-12-31 2018-12-31

Varulager och förråd 371 354

Varulagret består av varor till butiksförsäljningen vid besöksmålen Gamla Uppsala museum
och Glimmingehus samt lager av linoljefärgslikaren Kulturkulör.   

Not 15   
Kortfristiga fordringar 2019-12-31 2018-12-31

Kundfordringar, utomstatliga 1 327 2 222

Fordringar hos andra myndigheter   
Kundfordringar, inomstatliga 432 661
Mervärdesskattefordran 4 825 7 747
Skattekonto 0 24
Summa fordringar hos andra myndigheter 5 256 8 433

Övriga kortfristiga fordringar 21 0

Summa kortfristiga fordringar 6 604 10 654

Mervärdesskattefordran minskar då rekvirerat belopp för november 2018 inbetalades till 
myndigheten först i januari 2019 och motsvarande förskjutning har inte ägt rum till 2020.   

Not 16   
Periodavgränsningsposter - fordringar 2019-12-31 2018-12-31

Förutbetalda kostnader   

Hyreskostnader 11 579 11 663
Övriga förutbetalda kostnader 5 438 3 771

Summa förutbetalda kostnader 17 017 15 434

Upplupna bidragsintäkter 5 756 1 717

Upplupna intäkter 
Övriga upplupna intäkter 130 0

Summa periodavgräningsposter - fordringar 22 903 17 151

Ökningen av upplupna bidragsintäkter utgörs till största delen av ej rekvirerade bidrag 
från Tillväxtverket till EU-projektet Kulturarvsinkubator samt bidrag från Kungliga 
Vitterhetsakademien för renoveringen av Visby ringmur. Övriga förutbetalda kostnader 
har ökat till följd av ökat saldo för förinköpta flygbiljetter.    



Not 19

Myndighetskapital    Balanserad  Balanserad
   kapitalförändring, kapitalförändring, Kapital-
    avgiftsfinansierad anslagsfinansierad förändring 
 Statskapital Donationskapital verksamhet verksamhet enligt RR  Summa

Föregående års UB 31 910 295 -7 903 55 -1 469 22 889

Ingående balans 2019 31 910 295 -7 903 55 -1 469 22 889
Föregående års kapitalförändring -4 625 0 3 157 0 1 469 0
Årets kapitalförändring     -6 430 -6 430

Summa årets förändring -4 625 0 3 157 0 -4 962 -6 430

Utgående balans 27 284 295 -4 746 55 -6 430 16 459

Not 17   
Avräkning med statsverket 2019-12-31 2018-12-31

Anslag i icke räntebärande flöde 
Ingående balans 1 332 -3 574
Redovisat mot anslag (bidrag) 276 575 277 932

Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalts från    
icke räntebärande flöde (utbetalningar) -277 837 -273 026

Fordran/skuld avseende anslag i icke räntebärande flöde 69 1 332

Anslag i räntebärande flöde   
Ingående balans -2 175 1 532
Redovisat mot anslag utgifter 301 064 287 286
Anslagsmedel som tillförs räntekonto -295 341 -291 113
Återbetalning av anslagsmedel 0 120
Skuld/fordran avseende anslag i räntebärande flöde 3 548 -2 175

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte redovisats mot anslag   
Ingående balans 317 625
Redovisat under året enligt undantagsregeln -88 -308
Fordran avs semesterlöneskuld som inte redovisats mot anslag 229 317

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto i Riksbanken   
Ingående balans   

Inbetalningar i icke räntebärande flöde 6 345 9 355
Utbetalningar i icke räntebärande flöde -284 182 -282 382
Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar 277 837 273 026
Saldo 0 0
Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto i Riksbanken 0 0

Totalt avräkning med statsverket 3 846 -526

Skillnaden på posten fordringar/skulder avseende anslag i räntebärande flöde beror på mellan- 
skillnaden för årets ingående respektive utgående överföringsbelopp. Anslagsutfallet genererade 
2018 ett anslagssparande om 2 175 tkr och 2019 blev utfallet ett anslagsöverskridande om 3 548 tkr.   

 
Not 18   
Kassa och bank 2019-12-31 2018-12-31

Behållning på Räntekonto 50 399 62 321
Kassa och bank 36 66

Summa kassa och bank 50 434 62 387 

På räntekontot finns sedan många år stora oförbrukade bidragsintäkter vilka förkarar det positiva 
saldot. Minskningen jämfört med 2018 består främst av en lägre leverantörsskuld vid årsskiftet.   
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  Föregående års
Avgiftsfinansierad verksamhet IB 2019  kapitalförändring UB 2019

Museitjänster -8 008 2 880 -5 128
Butiksförsäljning besöksmål 105 199 304
Statliga utställningsgarantier 0 78 78

Totalt -7 903 3 157 -4 746
   
  Föregående års
Anslagsfinansierad verksamhet IB 2019 kaptialförändring UB 2019

Källströms donation, disponibel del 55 0 55

Totalt 55 0 55

Specifikation av balanserad kapitalförändring

Not 20   
Avsättningar 2019-12-31 2018-12-31

Avsättningar för pensioner   
Ingående avsättning 1 560 1 462
Årets pensionskostnad 783 777
Årets pensionsutbetalningar -808 -679
Utgående avsättning 1 535 1 560

- Varav särskild löneskatt 300 305
- Kortfristig del av utgående avsättning 585 820

Avsättning för lokala omställningsmedel
Ingående avsättning 612 592

- årets förändring 40 20
- utgående avsättning 652 612
- Kortfristig del av utgående avsättning 0 0

Summa avsättningar 2 186 2 172
   
Vad avser avsättning för lokala omställningsmedel beräknas lika stor del som 
avsätts under 2020 också förbrukas under 2020.    
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Not 21   
Skulder m.m. 2019-12-31 2018-12-31

Lån i Riksgäldskontoret   

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

Ingående skuld 90 114 80 131
Upptagna lån under året 19 186 22 773
Amorteringar -16 286 -12 791

Utgående låneskuld 93 014 90 114

Räntekontokredit i riksgäldskontoret   

Beviljad kreditram 15 000 15 000
Utgående skuld 0 0

Kortfristiga skulder till andra myndigheter   

Leverantörsskulder till andra myndigheter 2 426 3 099
Arbetsgivaravgifter 3 191 3 225
Övriga skulder, till andra myndigheter 2 073 1 100

Summa kortfristiga skulder till andra myndigheter 7 690 7 424
Leverantörsskulder övriga 11 507 25 238

Övriga kortfristiga skulder   

Personalens källskatt 2 898 2 981

Övriga skulder till personal 244 51

Summa övriga kortfristiga skulder 3 142 3 032

Summa skulder m.m. 115 353 125 808
   
Övriga leverantörskulder har minskat med 13 731 tkr jämfört med 2018. Det beror främst på 
att skulder avseende höstmötet, lokalhyra, telefoni och DAP var utestående vid förra årsskiftet 
och att motsvarande skuldposter inte fanns vid utgången av 2019.   

   
Not 22   
Periodavgränsningsposter – skulder 2019-12-31 2018-12-31

Upplupna kostnader   
Upplupna semesterlöner inkl. sociala avgifter 8 082 6 970
Upplupna löner inkl. sociala avgifter 1 082 230
Övriga upplupna kostnader 1 669 1 260

Summa upplupna kostnader 10 833 8 461
 
Oförbrukade bidrag   
Oförbrukade bidrag statliga 40 480 41 053
Förväntas tas i anspråk inom följande tidsintervall:   

- inom tre månader 1 080 0
- mer än tre månader till ett år 1 288 2 049
- mer än ett år till tre år 0 892
- mer än om tre år 38 112 38 112

Oförbrukade bidrag utomstatliga 6 363 5 688
- varav donationer 1 513 2 749

Summa oförbrukade bidrag 46 843 46 740
   
Övriga förutbetalda intäkter   
Förutbetalda hyresintäkter statliga 3 825 3 746
Förutbetalda hyresintäkter utomstatliga 2 637 2 610

Summa övriga förutbetalda intäkter 6 462 6 356

Summa periodavgränsningsposter – skulder 64 139 61 557
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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 2019.

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

Stockholm 20200217




