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SOU (2013:55) Statens kulturfastigheter – urval och
förvaltning för framtiden
Sammanfattning av Statskontorets yttrande
Bedömningar avseende vilka kulturfastigheter som är särskilt kulturhistoriskt värdefulla och därför bör ägas och förvaltas av staten ligger utanför
Statskontorets ansvars- och kompetensområde och kommenteras inte.
Statskontoret har fokuserat på utredningens förvaltningspolitiska förslag och
finner dessa väl avvägda. Statskontoret tillstyrker förslaget om en uttalad
strategi för fastighetsförvaltningen, samt bedömningen om de fördelar som
en stärkt myndighetsamverkan innebär. Statskontoret anser slutligen att
konsekvensanalysen hade förbättrats som beslutsunderlag om utredaren
uppskattat de kostnader som uppstår hos länsstyrelserna till följd av ett
utökat tillsynsansvar för avyttrade objekt.

Statskontoret tillstyrker förslaget om att staten bör
formulera en uttalad strategi för sin fastighetsförvaltning
En samlad och strategisk förvaltning skapar förutsättningar för ett mer
effektivt resursutnyttjande, uppbyggnad av kompetens och ökad professionalisering. Statskontoret stödjer utredarens förslag om att regeringen bör
ta fram en uttalad strategi för sin fastighetsförvaltning och de uttryck den
bör ta inom det kulturhistoriska området. Strategin kan definiera ett lämpligt
statligt åtagande, beskriva uppgifter för myndigheter, ange fortsatt ambitionsnivå beträffande resursram och bestånd, samt tydliggöra ansvarsfördelning och principer för den fortsatta förvaltningen. En sådan strategi kan
med fördel följas upp på myndighetsnivå med anpassade strategidokument.

Statskontoret tillstyrker bedömningen att förvaltningen av
det statliga kulturarvet skulle vinna på ökad
myndighetssamverkan
Samverkan motiveras av verksamhets- och kompetensskäl, bidrar till ett
viktigt erfarenhetsutbyte avseende förvaltnings- och tillsynsarbete och i
utvecklandet av rationella upphandlingsrutiner för underhåll, drift och
utveckling. Statskontoret ser positivt på utredarens bedömning att fastig-
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hetsförvaltande myndigheter skulle vinna på att bygga vidare på det befintliga Samverkansforum.
Statskontoret delar även bedömningen att den myndighet som får huvudansvaret för förvaltningen av kulturfastigheter bör arbeta aktivt i samarbete
med andra myndigheter, kommuner, regioner, besöksnäring och olika
intressenter för att utveckla och tillgängliggöra kulturfastigheterna. Förutsättningar finns i flera fall för lokal medfinansiering eller andra åtaganden
från lokala parter, vilket bör utnyttjas för att minska statens kostnader och
öka kvaliteten och samhällsnyttan.

Statskontoret saknar en beräkning av hur stora kostnader
som uppstår hos länsstyrelserna till följd av ett utökat
tillsynsansvar för avyttrade objekt.
I konsekvensanalysen nämns att förslaget om avyttringar kan bidra till
behov av större tillsynsresurser på länsstyrelserna för att säkra att skyddslagstiftningen följs. Det låter sannolikt att den utökade arbetsbördan är liten
i sammanhanget med tanke på länsstyrelsernas nuvarande volym av tillsynsoch samordningsuppgifter. Statskontoret anser ändå att konsekvensanalysen
hade förbättrats som beslutsunderlag om det funnits med en kostnadsberäkning. Till exempel hade det varit önskvärt att det framgått hur mycket länsstyrelserna idag avsätter till tillsyn av kulturobjekt och hur många kulturobjekt det handlar om. Då hade det varit möjligt att bedöma hur de 166
objekt som nu föreslås att avyttras påverkar den totala tillsynsverksamheten.

Generaldirektör Yvonne Gustafsson har beslutat i detta ärende. Utredningschef Ann-Katrin Berglund och utredare Anna Skytt, föredragande, var
närvarande vid den slutliga handläggningen.
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