
Kulturarv – ur ett regionalt 
perspektiv

- Vart kommer götabibliotekens historia in?

Göta lokalhistoria, 2018-03-28, Petra Nordin Carlsson



• Planen= centralt dokument i 
kulturpolitiken sedan 2012

• Verktyg:

- treårig regional kulturplan 

- dialog och samverkan

- delat ansvar och intresse.

• Trenivåstyre:

stat – region – kommun

• Konstområden via verksamheter 
med uppdrag se nästa sida

Bakgrund: modell och plan
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Kulturarvets aktörer

Östergötlands museum
- Kulturarvsuppdrag
- Nätverket Kulturarv 

Östergötland

Länsstyrelsen

Ca 90 st 
Kommunala och 
privata museer

96 Hembyggds-
föreningar via 
Hembygds
förbundet

Statliga 
museer:
Flygvapenmu
seet och 
Arbetets 
museum

Biblioteken
- nätverk

Folkbildningen
Hemslöjden

Kommunerna

Besöksnäringen

Arkiven:
- Landsarkiv
- Östergötl

arkivförbund
- Regionarkiv

ARBETSAM 
och arbetslivs-
museer

Kyrkan



• Prioriterat område i 
planen 2016-2019

• Kommunerna –
kulturarvsaktörer –
entreprenörer

• Kulturmiljö

• Nya 
samverkansformer 
och processer

• Behov tydliggöra 
kulturarvsområdets 
utmaningar och 
möjligheter –

nya idéer och 
synlighet

Nuläget för kulturarvet 
generellt
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Foton: Bo Olls



• Traditionella bilder eller nya? 

• Romantisera och/eller problematisera?

• Digitalisera och gestalta?

• Kulturmiljön – hur använder vi den?

• Samverkan på lokala nivån – hur ser den ut?

• Var är ansvaret på lokal nivå för kulturarvet? Ofta spritt
över flera förvaltningar

• Hur kopplar lokala kulturarvet till besöksnärig, integration, 
barn och unga?

• Delaktighet/interaktivitet?
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Utmaningar och möjligheter 
på kommunal och regional 
nivå



• Identifierat som utvecklingsområde av flera aktörer. Bred 
samverkan via 

• http://www.k-arv.se/

• Bredare nätverksarbete en styrka, tex med nätverket ”Kulturarv 

Östergötland” – ett ABM-nätverk (Arkiv-Bibliotek-Museer)

• Samverkansavtal med Länsstyrelsen, samverkan LiU

• Allt större intresse för kulturarvet från lokal till internationell nivå

Regionalt perspektiv just nu
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http://www.k-arv.se/


• Det kyrkliga arvet

• Industriarvet

• Morgondagens kulturarv

• Nya kulturella uttrycksformer

• Minoritetsgruppers kultur

…mer?

Och hur samverkar vi för att visa även de perspektiven? 

Identifierar vi det framtida 
kulturarvet?
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