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Yttrande över remiss Sveriges Världsarvsstrategi 20202030
Region Halland välkomnar denna utredning och ställer sig bakom visionen och de
övergripande målen.

Regionernas roll bör utvecklas och förtydligas
Regionernas uppdrag finns reglerat bland annat i lagen om regionalt
utvecklingsansvar, i förordningen om regionalt tillväxtarbete, samt i förordningen om
fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. I egenskap av direktvalt
självstyrande organ, har regionerna möjlighet att ta egna initiativ som känns
angelägna ur ett regionalt perspektiv. Denna initiativrätt är också den huvudsakliga
skillnaden mellan region och länsstyrelse, som tidigare ägde det regionala
utvecklingsansvaret.
Beskrivningen av regioner och regionalisering på sidan 47 är otydlig och innehåller
sakfel. Samtliga regioner har till exempel kulturplaner och regionala
utvecklingsstrategier.
I avsnitt 2.5 beskrivs Nationell organisering, ansvar och roller från regeringen till
föreningar. Regionerna tas emellertid med endast som en potentiell deltagare i
förvaltningsrådet. Samma förhållande råder i avsnitt 2.13 Strategins konsekvenser
för berörda aktörer.
Region Halland föreslår därför att



beskrivningen av regionerna och regionaliseringen ses över och skrivs om,
samt flyttas till en egen rubrik under 2.5, samt att
en mer utförlig konsekvensanalys för regionerna görs under egen rubrik i
avsnitt 2.13.

I Förslag till världsarvsförordning 2019-06-03, §10 föreslår Region Halland att
 ”Länsstyrelsen ska och berörd/berörda kommun/kommuner bör ingå i
förvaltningsrådet”, ändras till; ”Länsstyrelsen ska, och berörd region samt
berörd/berörda kommun/kommuner bör, ingå i förvaltningsrådet”
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Förvaltningsrådet och samordnaren
Region Halland vill betona att arbetet med ett världsarv innehåller betydligt mer än
förvaltning. Ett av de övergripande målen i strategin (sidan 23) är att världsarven i
Sverige ska vara ”förebilder för hållbart bevarande, användande och utvecklande av
natur- och kulturmiljöer”.
Region Halland anser att användande och utveckling inte får en tillräckligt
framträdande plats i utredningen i förhållande till bevarande.
Region Halland föreslår därför att



Inte kalla det föreslagna rådet ”Förvaltningsråd” utan ”Världsarvsråd”,
”Utvecklingsråd” eller liknande.
Att ett särskilt avsnitt med rubriken ”Utveckling och användning av Världsarv”
läggs till efter 2.7, samt att detta innehåller nationella och internationella
exempel.

Förslaget om en statlig finansiering av 60% av en samordnartjänst per världsarv
tycker Region Halland i grunden är bra. Sveriges världsarv är dock mycket olika till
sin nuvarande bemanning och verksamhet. Region Halland föreslår därför att


anslaget i fråga inte öronmärks som lönemedel utan istället ställs till respektive
förvaltningsråds/motsvarandes förfogande att disponera efter egna
bedömningar.

Driftnämnden Kultur och Skola

Emma Gröndahl
ordförande

Eva Nyhammar
förvaltningschef

Adress: Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad . Besöksadress: Södra vägen 9 . Tfn: 035-13 48 00 . Fax: 035-13 54 44
E-post: regionen@regionhalland.se . Webb: www.regionhalland.se . Org.nr: 232100-0115

