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Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning –
världens möjlighet (SOU 2019:13)
Regeringskansliet vill ha Riksantikvarieämbetets synpunkter på Agenda 2030delegationens förslag och bedömningar för Sveriges fortsatta genomförande av
Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Synpunkter
Riksantikvarieämbetet delar Agenda 2030-delegationens uppfattning om att ta
utgångspunkt i ordinarie styrprocesser för genomförande av Agenda 2030.
Riksantikvarieämbetet tillstyrker förslagen i kapitel 5-6 om ett riksdagsbundet mål
för genomförandet av Agenda 2030, att arbetet redovisas samlat i en särskild
bilaga i budgetpropositionen samt tillsättande av kommitté och sekretariat för
kontinuerlig uppföljning, utvärdering och förslag till fortsatta åtgärder.
Riksantikvarieämbetet instämmer även i förslag och bedömningar kring offentlig
upphandling och offentliga utredningar i kapitel 7.
Riksantikvarieämbetet tillstyrker även delegationens förslag i kapitel 7 om att
tydliggöra myndigheternas ansvar för genomförandet av Agenda 2030 genom ett
tillägg i det förvaltningspolitiska målet samt genom tillägg i 6 §
myndighetsförordningen (2007:515). Vad gäller förslaget till reviderat
förvaltningspolitiskt mål stödjer Riksantikvarieämbetet delegationens alternativa
skrivning, dvs. ”En innovativ och samverkande statsförvaltning som är rättssäker
och effektiv, har väl utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet och som
därigenom bidrar till en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling i
Sverige och ett effektivt EU-arbete”.
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Riksantikvarieämbetet ser det som omöjligt att utifrån de nationella indikatorerna
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kulturmiljöarbetet. Kulturarv och kulturmiljöer är avtryck efter människors liv och
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verksamheter och bedöms av många olika anledningar vara viktiga som bärare av
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som tagits fram av Statistiska centralbyrån visa den bredd som finns i

kunskap och berättelser. De består av fysiska objekt som byggnader,
kulturhistorisk lämningar och vardagsföremål men också av abstrakta företeelser
som seder och bruk, kunskaper och samhällsstrukturer. Kulturarv och kulturmiljöer

1 (3)

är på många sätt närvarande idag – som del av attraktiva livsmiljöer, i turism,
näringslivsutveckling samt för människors hälsa och deltagande i samhället.1 2
Kulturarvsfrågor spänner över ett stort område och myndigheten har tidigare
identifierat att dessa frågor har påverkan på flera mål och delmål i Agenda 20303. I
Statistiska Centralbyråns förslag på nationella indikatorer finns dock endast en
indikator som har bäring på kulturarv - och den har identifierats för endast ett av
målen. Det är därför nödvändigt att utveckla fler indikatorer på kulturarvets bidrag
till samtliga dimensioner av hållbarhet. Statistiska Centralbyrån bör få uppdrag att
göra det tillsammans med Riksantikvarieämbetet och andra berörda myndigheter
med tvärsektoriellt ansvar för kulturmiljöfrågorna.4 Indikatorerna är centrala
verktyg i delegationens föreslag till uppföljning och utvärdering av genomförandet
av Agenda 2030.
Flera aktörer arbetar redan idag med uppföljning av hållbar utveckling, exempelvis
Miljömålsrådet, Tillväxtverket och Sveriges Kommuner och Landsting.
Riksantikvarieämbetet ser det därför som angeläget att den föreslagna kommittén
samordnar sig med det arbete som redan bedrivs.
Riksantikvarieämbetet tillstyrker även delegationens förslag i avsnitt 8.1 om att
tillsätta en utredning som belyser vikten av tvärdisciplinär kompetens samt lyfta
forsknings- och innovationsbehov i relation till Agenda 2030.
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Rapport från Riksantikvarieämbetet 2017. Räkna med kulturarvet. Kulturarvets bidrag till
en hållbar samhällsutveckling. https://www.raa.se/app/uploads/2017/08/räkna-medkulturarvet.pdf
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Riksantikvarieämbetet har tillsammans många andra aktörer (2016) tagit fram en vision för
kulturmiljöarbetet 2030 som innebär att alla oavsett bakrund upplever att de kan göra
anspråk på det kulturarv som format Sverige. I denna beskrivs hur kulturarvet bidrar till ett
hållbart och inkluderande samhälle.
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/9738/Varia%202016_8.pdf?sequence=1&isAll
owed=y
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Rapport från Riksantikvarieämbetet 2016. Redovisning av regeringsuppdrag att bidra med
underlag för genomförande av Agenda 2013.
https://www.regeringen.se/4a60de/contentassets/ddc265217e2a46b99e947817bfbfa631/riks
antikvarieambetet-1.pdf
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Regeringsbeslut 2017. Uppdrag till tio myndigheter att utarbeta vägledande strategier för
kulturmiljöfrågor (Ku2017/01563/KL):
https://www.regeringen.se/49f24e/contentassets/d9d4480896dc43ab846428cf5a473204/upp
drag-till-10-myndigheter-att-utarbeta-vagledande-strategier-for-kulturmiljofragor.pdf. Även
länsstyrelserna är betydelsefulla aktörer i det statliga kulturmiljöarbetet.
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Riksantikvarieämbetet avstår från att yttra sig om förslagen i övrigt.

Detta beslut har fattats av riksantikvarien Lars Amréus efter föredragning av
programledaren Lena Johansson. Även överantikvarien Knut Weibull och
stabschefen Torsten Hökby har varit med om den slutliga handläggningen.

Lars Amréus
Lena Johansson
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