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Regionalt 
kulturmiljöarbete 
i Stockholm

- en kartläggning



Ett underlag för arbetet med att tydliggöra och 
stärka kulturmiljöarbetet i länet
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• Förutsättningar

• Ett av fyra fokusområden i Kulturstrategi för Stockholmsregionen (en del av 
RUFS 2050) är att använda kulturmiljöer som resurs i samhällsplaneringen.

• FoU-projektet ”Kulturmiljöarbete och fysisk planering – roller och ansvar.” utfört 
av Göteborgs universitet, KTH och Tyréns

• Syftet är kartläggning och nulägesbeskrivning av det regionala kulturmiljöarbetet

• Långsiktig målsättning är att skapa en långsiktig plan för hur Region Stockholm kan 
utvecklas för att hantera frågor kring det regionala kulturmiljöarbetet.

• Avgränsning är regional nivå och fysisk planering

• Djupintervjuer
• Enkät
• Fokusgruppsamtal 

Metoder

Uppdraget
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DÅ

NU

Stora förändringar och en ansvarsförskjutning



Stockholms särart
• Säte för landets huvudstad

• Länet består av en stor variation av 
städer, landsbygd och skärgård, med 
mycket skilda behov hos de 26 
kommunerna.

• Tillväxtregion med stort 
exploateringstryck, starka 
samhällsintressen och starka aktörer 
där kulturmiljö är lågt prioriterat.

• Ett starkt stadsmuseum, flera 
centralmuseer och ett sent bildat 
länsmuseum med flera kommunala 
museer som stiftare. 
(Verksamhetsövergång för länsmuseet 
till Kulturförvaltningen 2021.)

• Sist ut som region och utanför 
kultursamverkansmodellen.



• Samtalspart för rådgivning och behov av att 
tydliggöra rådgivningsrollen.

• Behov av väl fungerande och inkluderande 
nätverk/forum och tydligare 
samverkansfunktion. 

• Avsaknad av tydliga styrdokument, stadgar, 
policydokument och tjänstebeskrivningar 
skapar personberoende och leder till         
ad hoc-lösningar. 

• Stuprör mellan förvaltningar/ enheter i olika 
organisationer, skapar 
samverkanssvårigheter.

• Tillgång till antikvarisk kompetens 
(kommunantikvarier) och otydlighet i vilken 
antikvarisk kompetens som finns i 
kommunernas förvaltningar.

• Behovet av att komma in tidigt i 
processerna.

• Behandlas likvärdigt med andra 
miljöfrågor.

• Brister i uppföljning/tillsyn och behovet av 
tydligare påföljder.

• Behovet av underlagsnivå/mellannivå 
mellan detaljplan och översiktsplan samt 
tydligare koppling och relevans gentemot 
den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2050.

• Behovet av uppdaterade kunskapsunderlag 
och sammanfattande synteser.

• Kunskapsuppbyggnad och behovet av att 
lösa arkivfrågan. Dvs var underlag, 
dokumentation, digitalt material osv som tas 
fram lagras.

Slutsatser
Organisation Processer



Utifrån uppdragets resultat rekommenderas att Region Stockholms 
kulturförvaltning

• ska arbeta för att öka kunskapen om kulturmiljöfrågor internt inom Region Stockholm 
så att frågorna integreras i befintliga processer och behandlas likvärdigt med andra 
miljöfrågor

• ska, tillsammans med övriga aktörer, förtydliga roller och ansvar mellan:
– region, länsmuseum och länsstyrelse
– region och stat
– region och kommuner

• ska utveckla vidare och tydliggöra den regionala rollfördelningen mellan länsmuseet 
och stadsmuseet

• ska förtydliga Regionarkivets, länsmuseets och de kommunala museernas roller 
avseende kunskapsuppbyggnad och rådgivning/stöd

• ska utveckla en bred regional plattform för aktörer som arbetar med 
kulturmiljöfrågor, till exempel genom att anordna ett regionalt höstmöte som förslagsvis 
sker i samband med Riksantikvarieämbetets årliga höstmöte

• ska utreda möjligheterna till gemensamma projekt med andra regioner.

Rekommendation fortsatt arbete
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