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Regeringskansliet har begärt att Riksantikvarieämbetet yttrar sig över det ovan
angivna betänkandet.

Sammanfattning
Riksantikvarieämbetet har inga synpunkter på förslagen i betänkandet, men vill
framföra att kulturarvs- och kulturmiljöfrågorna är en viktig del i skapandet av ett
socialt hållbart samhälle.

Synpunkter
Riksantikvarieämbetet har inga synpunkter på de sektorövergripande och
sektorsanknutna förslag samt de författningsförslag som lämnas i betänkandet.
Riksantikvarieämbetet vill dock betona att kulturarvs- och kulturmiljöfrågorna är en
viktig del i etablerandet av ett nytt socialt kontrakt och hantera de tendenser till
konflikt som finns i samhället. Riksantikvarieämbetet arbetar på olika sätt för att
realisera målen i Agenda 2030 och då i synnerhet mål 16 och delmål 10.2 som
handlar om främjandet av fredliga och inkluderande samhällen för hållbar
utveckling och att alla människor blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och
politiska livet.
Kulturarv finns alltid i vardagen och människors interaktion med kulturarv är
avgörande för hur omgivningen uppfattas. Kulturmiljön är en källa till kunskap,
bildning och upplevelser som bidrar till att skapa en känsla av tillhörighet,
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delaktighet och en förståelse för vår plats i tiden. Genom utforskandet av det
förflutna tränas förmågan att förstå andra perspektiv och andra sätt att leva, vilket
kan väcka nyfikenhet och engagemang vid mötet med andra människor. Däri
ligger kulturmiljöarbetets potential att bidra till social sammanhållning och ett
hållbart inkluderande samhälle som vilar på en robust demokratisk grund.
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Grundläggande för detta är dock att alla upplever samma möjligheter att använda
mångfalden av kulturarv för att skapa mening, sammanhang och tillhörighet.
Kulturarvsarbetet bör därför inte i första hand fokusera på gränserna mellan
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grupper - på vem som har rätt till kulturarv eller inte - utan på att skapa
förutsättningar för alla att utforska och diskutera både upplevda olikheter och det
som förenar människor.
Detta beslut har fattats av vikarierande riksantikvarien Knut Weibull efter
föredragning av Helena Lagerholm, samordnare. Även avdelningschefen Torsten
Hökby och enhetschefen Lotta Boss har varit med om den slutliga
handläggningen. Beslutet har signerats digitalt varför namnunderskrift saknas.
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