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§ 121 Remissvar, Riksantikvarieämbetets
rapport om Farakonventionen
Dnr KST 2015/508

Sammanfattning av ärendet
Riksantikvarieämbetet har på regeringens uppdrag utrett förutsättningarna för och
konsekvenserna av en eventuell anslutning till Europarådets Farokonvention.
Regeringen vill nu ha synpunkter på förslaget inför en eventuell ratificering av
Farokonventionen.
Konventionen handlar om hur kulturarv kan hanteras och integreras i
samhällsprocesser, sätter människan i centrum och påtalar kulhuarvets positiva
betydelse som resurs, både för en hållbar ekonomisk utveckling och för
demokratiseringsarbetet, "a cross-disciplinary concept of cultural heritage".
Kulturarvet måste ständigt omdefinieras i förhållande till samhällets och människors
ändrade värderingar.
Konventionen påtalar allas möjlighet att få tillträde till kulhuarvet och härigenom även
vara delaktig i tolkningen; ett inkluderande synsätt som även får betydelse i ett
mångfalds perspektiv.
Huvuddelen av artiklarna i Farakonventionen beskriver hur kulturarvet kan utgöra en
resurs för social- och ekonomisk hållbarhet och överensstämmer med svensk offentlig
kulturmiljöförvaltning generellt och kräver inte några författningsändringar.
En ratificering kan stärka samarbetet mellan de stater som godkänner konventionen
och kan bidra till ett lärande över gränser och en vidgad diskussion inom
kulturmiljöområdet Den kan även fungera som en solidaritetshandling med länder
där etniska grupper har gjort kulturarvet till militära mål.
Synpunkter

Konsekvenser vid ratificering
Konventionen kan fungera som inspiration i kulturmiljöarbetet; fler kan bli delaktiga i
samtalet kring vad som är kulturarv och svensk kulturmiljöförvaltning kan utvecklas
mot ett ökat tvärsektoriellt samarbete och härigenom en ökad interaktivitet.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. ksau § 121, Remissvar, Riksantikvarieämbetets rapport om
Farakonventionen
Konventionen gör det möjligt att använda kulturarvet i närings- och regionalpolitik i
högre grad än idag. Konventionen kommer att kräva ökad kompetens för att balansera
traditionellt kulhumiljöarbete med en mer kreativ praktik. Konventionen betonar
principen om människors delaktighet i kulturmiljöarbetet, individperspektiv och
mångfald. Konventionen utvecklar samverkan och hänsyn mellan aktörer utifrån
temat "Heritage Communities"
Utmaningar

Riksantikvarieämbetet påpekar att
•

Farakonventionens visioner är bitvis alltför ambitiösa och att den starka
betoningen på "här och nu" kan leda till perspektivförlust och förenklade
berättelser

•

en förskjutning av perspektiv i arbetet där fokus nu ligger på kulturens egna
utvecklingsmöjligheter till att kultur blir ett redskap för andra sektorer att
utvecklas

•

om Sverige ratificerar Farakonventionen så tillkommer det de offentliga
kulturmiljömyndigheterna att arbeta med implementeringen

•

ramkonventioner av denna typ är svaga vid jämförelse med övergripande
kulturpolitiska mål eller regleringsbrev

•

Farakonventionen är ett ideologiskt övergripande idedokument och utgör ett
stöd för myndighetsförvaltning.

Handlingar i ärendet
Remiss från Kulturdepartementet dnr Ku2014/591/KA.
Tjänsteskrivelse 2015-06-02 från kulturchef Annika W redenberg med förslag på
remissvar.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. ksau § 121, Remissvar, Riksantikvarieämbetets rapport om
Farakonventionen
Arbetsutskottets beslut
Torsby kommun ställer sig positiv till remissens förslag att Sverige ska ratificera
Farokonventionen.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet skickas till
Kulturdepartementet
Annika Wredenberg

Justerarens signatur
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Utdragsbestyrkande
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§ 122 Stöd till energibesparande åtgärder vid
Torsby IF:s klubbstuga
Dnr KST 2015/339

Sammanfattning av ärendet
Torsby IF ansöker om ekonomiskt stöd med 25 000 kronor till energibesparande
åtgärder i sin klubblokal.
Föreningen planerar att byta ut nuvarande uppvärmningsinstallation (direktverkande
elradiatorer) till luftvärmepumpar. Målet är att minska uppvärmningskostnaderna och
tillföra medel till idrottsverksamheten.
Projektet kostnadsberäknas till 61 000 kronor. Finansiering av projektet ska ske dels
genom bidrag från Riksidrottsförbundet med 25 000 kronor, dels genom egen insats
och sponsorer med 11 000 kronor och slutligen genom bidrag från Torsby kommun
med 25 000 kronor.

Handlingar i ärendet
Ansökan från Torsby IF, inkommen 2015-04-15.
Tjänsteskrivelse 2015-05-29 från teknisk chef Jan Esping.

Arbetsutskottets beslut
Kommunen ger ett ekonomiskt bidrag på 25 000 kronor till Torsby IF för
genomförande av planerade energibesparingsåtgärder under förutsättning att
Riksidrottsförbundet bidrar med samma summa. Finansiering sker inom
kommunchefens budget.
Denna paragraf föridaras om edelbart justerad .

Beslutet skickas till
Torsby IF
Ekonomiavd elningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

