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Bakgrund
Myndigheten för kulturanalys har i uppdrag att tillsammans med
Riksantikvarieämbetet arbeta fram en kulturmiljöstatistik. Riksantikvarieämbetet har
2014 fått regeringens uppdrag att kartlägga de regionala museernas
kulturmiljöarbete.
Minnesanteckningar
1. Myndigheten för kulturanalys presenterade sitt regeringsuppdrag som innebär att
regelbundet och långsiktigt samla in statistik för musei- och KMV-områdena att
användas för information, utredningar och forskning.
Raä presenterade tankarna hittills och 1995 års kulturmiljöstatistikinsamling (den
senaste). Uppbyggd enligt - Vad finns (fornlämningar, byggnader etc), Vad görs (KMVarbetet) och Vad kostar det.
2. Raä:s enkät rörande regionala museers KMV-arbete presenterades. Bara själva enkäten
resultatet ännu ej klart. 23 av 25 museer har svarat. Enkäten visar grovt sett samma bild som
kulturplanerna – alla bedriver verksamhet men i olika omfattning och på olika sätt.
Raä kommer också att bjuda in till ett möte – uppföljning av Agenda K. Länsmuseer och
länsstyrelser 14/11. Hur uppfyller kulturmiljöarbetet de kulturpolitiska målen.
3. Raä:s visionsarbete 2030. Ämbetet planerar en webbaserad interaktiv information till nya
politiker och tjänstemän samt en konferens för kulturpolitiker i mars 2015. Hans K och Ulrika
G får webbinformationen den för ev. synpunkter.
4. Analysmyndigheten redogjorde för sitt uppdrag att samla in museistatistik.
Framfördes att denna statistik måste koordineras med kulturmiljöstatistiken och att all
statistik vi lämnar in – till analysmyndigheten, kulturdatabasen och regionerna - måste så
långt möjligt ensas.
5. Region Skåne redogjorde för dess behov av statistik. Idag är systemet mycket mer
komplicerat i och med fler aktörer pga. konkurrensen. Önskvärt att mäta effekterna av
kulturmiljöarbetet inom turism, näringsliv, hälsa….
Dock viktigt att komma ihåg länsmuseernas roll som regionala kunskapscentra för långsiktigt
kunskapsbygge. Något som ju även nyttjas av våra konkurrenter.
6. Diskuterades hur KMV/A statistiken kan se ut.
Framfördes att vi får mäta det vi kan mäta och det samhället efterfrågar.
Föreslogs att KMV-statistikisamling sker vid samma tillfälle som museistatistiken och att vi
mäter tid o resurser vad gäller.
- Handläggning/ stöd till kommuner och länsstyrelser etc.
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- Kunskapsuppbyggnad inom ramen för arkeologiska undersökningar,
byggnadsinventeringar och andra inventeringar/utredningar rörande kulturmiljön.
- Arbete inom regional utveckling – platsutveckling, stöd till näringslivsutveckling, turism etc.
- Övrig verksamhet i kulturlandskapet – samverkan med civilsamhället, pedagogik…..
Hur mycket sker ”på stat” och hur mycket är uppdragsfinansierat.
Förslag utarbetas och sänds ut till gruppen för synpunkter. Därefter ut för statistikinsamling.
Avstämning kan göras på nästa landsantikvariemöte i Uppsala men då inför 2016 års
statistikinsamling.
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