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Sammanfattning 

Projektet Kvalitetssäkring Skog och historia är ett samarbetsprojekt mellan Skogsstyrelsen och 

Riksantikvarieämbetet som planeras löpa över fem år. 2013 var projektets andra år. Totalt 

granskades ca 7700 lämningar till en kostnad av drygt 7,3 miljoner kr. Detta innebar att ca 700 tkr 

förblev oförbrukade, vilket är aningen sämre än 2012 då 7,4 av de 8 avsatta miljonerna förbrukades. 

Samtliga oförbukade medel kom från det av Skogsstyrelsen avsatta anslaget. Anledningen tros vara 

svårigheten att få tag på kompetent personal, vilket även var en huvudanledning 2012. Då kom dock 

150 tkr av de oförbrukade medlen från KMV-anslaget. Kompetensförsörjningen utgjorde således 

även projektår 2 en av de stora utmaningarna.  

Kostnaden per granskat objekt beräknades i projektplanen till 1000 kr. Denna summa överskreds i 

flertalet av länen 2012, då genomsnittskostnaden var 1348 kr/objekt. 2013 års kvalitetssäkringsinsats 

uppvisar en klar förbättring med en genomsnittlig kostnad på 946 kr. Skillnaderna är dock 

fortfarande mycket stora mellan länen och varierar från 607 kr (Kalmar län) till 2468 kr (Jämtlands 

län). De geografiska avstånden kan spela in, men det är inte hela förklaringen då Kalmar är ett av de 

län som har 0 % byråmässig granskning medan Jämtland ligger absolut högst med 86,4 %.  

7700 kvalitetssäkrade lämningar 2013 innebär en höjning på ca 30 % av produktiviteten jämfört med 
2012 då ca 5500 lämningar granskades. Resultaten var dock endast delvis tillfredsställande. Positivt 
är en höjning av antalet kvalitetssäkringar till nästan exakt samma medel samt en sänkning av 
kostnaden per granskat objekt som nu ligger inom den summa som en gång beräknades. Fortsatt 
otillfredsställande är den stora skillnaden i dagsverkeskostnader mellan länen (även om en variation 
måste förekomma beroende på t ex fornlämningsbild), kvarstående kompetensbrist i en del län, 
orimligt höga kostnader per objekt i vissa fall och hög andel byråmässig granskning i vissa län, vilken 
inte heller alltid förklarats, trots att det i rapporten över 2012 års arbete klargörs att byråmässig 
granskning som överstiger ca 10 % ska förklaras. Att 670 tkr förblev oförbrukade är ett annat mindre 
bra resultat.  
 
Signaler från län där arbetet varit behäftat med problem indikerar att dels den tidigare nämnda 
kompetensbristen dels en oförståelse från ledningens sida att arbetet måste prioriteras är två tungt 
vägande skäl till resultatet. Det kan inte nog understrykas vikten av att granskarna måste få möjlighet 
att fokusera på arbetet. Avbrott påverkar projektets effektivitet och resultatens kvalitet negativt.  
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Inledning 

Med syfte att kvalitetssäkra 45 000 registreringar från inventeringarna inom Skog och historia 

genomför Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen ett gemensamt femårigt projekt. 2013 är 

projektets andra år. 

 

 

Figur 1. I det skånska materialet är stenmurar vanliga som denna i Tjörnarps socken. Foto: Rikard Sohlenius, RAÄ 

På nationell nivå leds projektet av en styrgrupp bestående av avdelningscheferna på 

Riksantikvarieämbetets Samhällsavdelning (from augusti 2014 Kulturmiljöavdelningen) och 

Skogsstyrelsens Skogsavdelning. Kopplat till styrgruppen finns en arbetsgrupp med representanter 

från båda myndigheterna. Arbetsgruppen sätter ramarna för kvalitetssäkringen genom att föreslå 

den årliga fördelningen av resurser, planera seminarier och utbildningar samt genom en årlig 

uppföljning. Till projektet finns även en referensgrupp kopplad med representanter från 

Skogsstyrelsen, länsstyrelserna och länsmuseerna.  Det praktiska kvalitetssäkringsarbetet utförs vid 

Skogsstyrelsen, länsstyrelser, länsmuseer och i vissa fall av privata arkeologiska firmor.  

Med kvalitetssäkring menas här kontroll, granskning och registrering i Riksantikvarieämbetets 

fornminnesinformationssystem (FMIS) samt uppdatering i Skogsstyrelsens digitala Skog och historia-

register (f d Kotten). 

Projektet pågår 2012-2016 och beräknas kosta 8 miljoner per år. Skogsstyrelsen och 

Riksantikvarieämbetet delar kostnaden lika och bidrar därmed med 4 miljoner var. Skogsstyrelsens 
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finansiering sker via ramanslaget och Riksantikvarieämbetets via kulturmiljövårdsanslaget, vilket 

myndigheten årligen fördelar till länsstyrelserna. Se även projektplanen (bilaga 1). 

Denna rapport redovisar resultatet från 2013 års verksamhet, vilket jämförs med 2012. De siffror 

som presenteras bygger dels på uppgifter som kommit in från utförarna, dels på automatiska och 

halvautomatiska körningar i ekonomisystem och i FMIS. 

 

Fördelning och förbrukning av medel 
 

Län 
Medeltill- 
delning 

2013 
KMV-bidrag SKS 

Förbrukat 
2013 

KMV-bidrag SKS 
Antal 
dagar 

Kostnad 
per dag 

Stockholm 0 0 0 0 0 0 0 0 

Uppsala 400 0 400 351,4 0 351,4 88 3 993 

Södermanland 0 0 0 0 0 0 0 0 

Östergötland 900 100 800 874,8 100,0 774,8 202 4 331 

Jönköping 500 500 0 500 500 0 86,25 5 797 

Kronoberg 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kalmar 250 250 0 250 250 0 47 5 319 

Gotland 0 0 0 0 0 0 0 0 

Blekinge 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skåne 800 600 200 800 600 200 187 4 278 

Halland 0 0 0 0 0 0 0 0 

Västra Götaland 700 600 100 653,6 600 53,6 176 3 713 

Värmland 1 200 400 800 1 249,8 400 849,8 274 4 561 

Örebro 900 300 600 565,3 300 265,3 208 2 718 

Västmanland 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dalarna 300 200 100 213,5 200 13,5 31 6 888 

Gävleborg 600 600 0 600 600 0 125 4 800 

Västernorrland 250 250 0 250 250 0 75 3 333 

Jämtland 500 0 500 296,2 0 296,2 61 4 856 

Västerbotten 700 200 500 725,9 200 525,9 164 4 426 

Norrbotten 0 0 0 0 0 0 0 0 

Summa 8 000 4 000 4 000 7 330,5 4 000 3 330,5 1724,25 4 251 

 

Tabell 1. Fördelning och förbrukning av medel, samt dagverkskostnaden per län. Där förbrukade medel överstiger tilldelade har 

Skogsstyrelsen gjort omfördelningar under året. De blåmarkerade länen fick ingen tilldelning under 2013. 

Den delade finansieringen av kvalitetssäkringen mellan Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen ska 

ses i ett nationellt perspektiv och inte på regional eller länsnivå, där istället olika förutsättningar vad 

gäller placering av kompetens styrt fördelningen. Skogsstyrelsens medel gick 2013, liksom 2012, 

främst till den egna organisationen och då till de distrikt där det fanns personal som kunde utföra 

kvalitetssäkringen. Kulturmiljövårdsanslagetet fördelades i första hand till övriga län. För län med hög 

andel poster att kvalitetssäkra förekom dubbelfinansiering där båda myndigheter avsatte medel. Den 

totala andelen medel som under 2013 tilldelades varje län varierade från 250 tkr för Kalmar och 

Västernorrlad till 1 200 tkr för Värmland. Denna variation var till största delen styrd av hur många 
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poster som återstod att kvalitetssäkra i respektive län. Kalmar län deltog 2013 för sista året i 

kvalitetssäkringsprojektet.  

Det praktiska kvalitetssäkringsarbetet utfördes under 2013 av Skogsstyrelsen, länsmuseer, 

länsstyrelser och i ett fall av en privat arkeologisk firma. Av de 8 miljoner kronor som avsatts 

förbrukades 7,3 miljoner. Samtliga oförbrukade medel avsattes av Skogsstyrelsen. De svårigheter att 

hitta kompetent personal som resulterade i oförbrukade medel projektets första år var framträdande 

även under 2013. Vidare kan några anledningar till att medelen ej hann användas vara oförutsedda 

kompetensbortfall i form av t.ex. sjukskrivningar samt svårighet för personal att få tid till 

arbetsuppgiften då andra arbetsuppgifter prioriterats högre från ledningshåll. 

 

 

Figur 2: Förbrukningen av medel under projektets två år nedbruten på länsnivå.  

Dagsverkskostnaden varierar kraftigt mellan olika län från ca 2700 kr i Örebro till nästan 7000 kr i 

Dalarna oavsett finansieringskälla. För län där arbetet finansieras med KMV-anslag är spannet för 

dagskostnaden 3300 kr (Västernorrland) – 5800 kr (Jönköping). Skillnaden beror förmodligen på att 

vissa länsmuseer ser kvalitetssäkringsarbetet som en del av sitt samhällsuppdrag, medan andra 

använder konsulttaxan, vilken kräver full kostnadstäckning.  

Dagsverkskostnaden för Skogsstyrelsens arbete med kvalitetssäkringen är 4700 kr. Endast två län 

(Uppsala och Jämtland) finanserade sin kvalitetssäkring enbart via Skogsstyrelsen år 2013.   
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Granskade objekt 

 

Län 
Verkliga 

lämningar 
Utgått 

Andel 
som 

utgått 

Totalt 
antal 

objekt 

Kostnad 
per 

objekt 
Fältgranskade 

Byråmässigt 
granskade 

Andel 
byrå-

mässig 
granskning 

Stockholm 0 0 0% 0 0 0 0 0% 

Uppsala 430 65 13,1% 495 710 220 210 48,8% 

Södermanland 0 0 0% 0 0 0 0 0% 

Östergötland 411 244 37,3% 655 1 336 411 0 0% 

Jönköping 456 110 19,4% 566 883 353 103 22,6% 

Kronoberg 0 0 0% 0 0 0 0 0% 

Kalmar 391 21 5,1% 412 607 391 0 0% 

Gotland 0 0 0% 0 0 0 0 0% 

Blekinge 0 0 0% 0 0 0 0 0% 

Skåne 395 172 30,3% 567 1 411 345 50 12,7% 

Halland 0 0 0% 0 0 0 0 0% 

Västra Götaland 607 262 30,1% 869 752 577 30 4,9% 

Värmland 930 247 21,0% 1 177 1 062 930 0 0% 

Örebro 476 111 18,9% 587 963 286 190 39,9% 

Västmanland 0 0 0% 0 0 0 0 0% 

Dalarna 214 2 0,9% 216 989 47 167 78,0% 

Gävleborg 698 259 27,1% 957 627 517 181 25,9% 

Västernorrland 284 40 12,3% 324 772 284 0 0% 

Jämtland 81 39 32,5% 120 2 468 11 70 86,4% 

Västerbotten 548 253 31,6% 801 906 533 15 2,7% 

Norrbotten 0 0 0% 0 0 0 0 0% 

För hela landet 5921 1 825 23,6% 7 746 946 4 905 1 016 17,2% 

 

Tabell 2.Visar antal granskade Skog och historia-blanketter fördelade på län, hur många objekt som utgått, kostnaden per objekt och i vilket 

sammanhang granskningen skett. 

Under 2013 granskades drygt 7700 objekt för registrering i FMIS. Dessa resulterade i knappt 6000 

verkliga lämningar (d v s lämningar som ska registeras/är registerade i FMIS). Antalet objekt varierar 

mellan länen, där Värmland granskade närmare 1200 och Jämtland 120. Anledningen till detta beror 

på flera saker. För det första har summan fördelade medel varierat mellan länen, för det andra har 

skiftande dagsverkskostnader påverkat utfallet. I en del fall har även granskat material från tidigare 

år registrerats under 2013. Ytterligare en orsak till skillnad i dagsverkskostnad härör från att personal 

som ej varit  färdigexaminerade granskare och registrerare utfört delar. Det har inneburit att minst 

två personer varit inblandade i granskningen. 

Projektets första år karaktäriserades av tekniska problem som till viss del kunde förklara de höga 

kostnaderna per objekt. Dessa varierade då mellan 696 och 6706 kr med ett medelvärde på 1348 kr 

(objektsvis) resp 1895 (länsvis). 2013 uppvisar ett förbättrat resultat framför allt på länsnivå där 

medelvärdet låg på 1037. Även på objektnivå, som är den faktiska kostnaden, har resultatet 

förbättrats och kostnaden per objekt ligger i genomsnitt på 946 (fig 3). Kostnaden per objekt ligger år 

2013 således strax under den som beräknades i projektplanen.  
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Figur 3. Jämförelse av kostnadsförändringen mellan 2012 och 2013. Genomsnittet per län tar ingen hänsyn till antalet granskade objekt i 

länet. Genomsnittet per objekt är beräknat på det totala antalet objekt utan hänsyn till den geografiska spridningen.  

Genomsnittskostnaden per län ger ett grovt mått på effektiviteten på länsnivå. Att alla län ska ha 

samma genomsnittskostnad är inte rimligt beroende på topografiska och geografiska olikheter samt 

lämningarnas olika komplexitet. Underlagsmaterialets kvalitet varierar också. Vidare kan ett större 

antal lämningar, om detta innebär mer sammanhållet arbete med möjlighet till kontiniutet, ge en 

lägre kostnad. Dock bör skillnaderna inte vara så stora som projektets första år då det län med lägst 

kostnad per lämning motsvarade ca 10 % av det med högst kostnad. 2013 års resultat visar på en 

positiv utveckling där de ekonomiska projektmålen delvis är uppnådda, exempelvis avseende kostnad 

per lämning.  

Andelen byråmässiga granskningar under 2013 varierade mellan länen från 0 % (Kalmar, Värmland, 

Västernorrland och Östergötland) till 40 % i Örebro, 49 % i Uppsala, 78 % i Dalarna och över 86 % i 

Jämtland. I Dalarna har lämningarna i många fall fältgranskats för flera år sedan men först nu förts in 

i FMIS. Därför har de räknats som byråmässig granskning. Anledningarna till förfarandet kan vara 

flera, exempelvis att datum från den tidigare granskningen saknas. Några län,  Jönköping, Gävleborg 

och Jämtland, har angivit att lämningar kontrollerats i fält av arkeolog utan granskningskompetens (i 

två fall som en del i deras utbildning), vilket resulterar i att lämningarna anses byrågranskade. 

Andelen lämningar som besökts av arkeolog i fält är således betydande större än det som redovisas.  

Jämtland och Uppsala hade även 2012 en hög andel byråmässig granskning, medan Örebro låg på 0 

%. I 2012 års rapport konstaterades att det är svårt att dra en skarp linje mellan acceptabel och ej 

acceptabel andel byråmässig granskning, men att en andel över 10 % särskilt bör motiveras 

(Riksantikvarieämbetet & Skogsstyrelsen 2013:6). I Jämtland anges sjukskrivning hos behörig 

granskare och registrerare som en av orsakerna till den höga andelen byråmässig granskning. 

Deltisarbete medför svårigheter att få ett strukturerat fältarbete. 
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Kvalitetssäkring av Skog och historia databasen (f.d.Kotten) och 

registrering i FMIS 

 

Län 

FMIS 

Registrering Granskning 

Stockholm 1 0 

Uppsala 328 302 

Södermanland 9 0 

Östergötland 642 432 

Jönköping 321 118 

Kronoberg 7 0 

Kalmar 334 334 

Gotland 1 0 

Blekinge 126 0 

Skåne 423 502 

Halland 0 0 

Västra Götaland 387 387 

Värmland 341 268 

Örebro 143 126 

Västmanland 0 0 

Dalarna 172 11 

Gävleborg 394 388 

Västernorrland 75 0 

Jämtland 68 42 

Västerbotten 433 372 

Norrbotten 2 0 

Summa 4 207 3 282 

Tabell 3. Granskning och registrering i FMIS, antal RAÄ-nr. Analysen av FMIS bygger på ett datauttag från 2014-02-17 

När ett objekt registreras i FMIS anges både granskningsdatum för fältbesök och registreringsdatum 

då digitaliseringen skedde i databasen. Under 2013 registrerades drygt 4000 RAÄ-nummer från Skog 

och historia i FMIS, men endast drygt 3000 av de objekt som granskades samma år finns registrerade. 

Det beror på att digitaliseringen i FMIS vanligen sker under vinterhalvåret och alla objekt som 

granskats under 2013 har ännu inte blivit införda. I sammanhanget är det även viktigt att påpeka att 

ett RAÄ-nr kan motsvara flera Skog och historia-registreringar. Flera objekt kan nämligen vid 

granskningen slås samman till ett större område, det vill säga till ett RAÄ-nr. 

I 2012 års uppföljningsrapporter redovisades även kvalitetshöjningen av Skogsstyrelsens databas 

”Kotten”. Men på grund av att Skogsstyrelsen bytt datamiljö är det inte längre möjligt att automatiskt 

ta fram dessa siffror. Dessutom var databasen en period stängd för uppdatering. När det väl blev 

möjligt tog det tid för Skogsstyrelsens personal att få utbildning och tillgång till programvaror för att 

ändra i den registrerade informationen. 
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Tid i fält och på kontor 
 

Län 
För- och 

efterarbete 
Fält 

Andel 
fältdagar 

Seminarier/ 
möten 

Kvalitets- 
höjning 
Kotten 

(städning) 

Totalt antal 
dagar 

Stockholm 0 0 0% 0 0 0 

Uppsala 40 42 51,2% 2 4 88 

Södermanland 0 0 0% 0 0 0 

Östergötland 111 75 40,3% 1 15 202 

Jönköping 23,5 61,75 72,4% 1 0 86,25 

Kronoberg 0 0 0% 0 0 0 

Kalmar 25 20 44,4% 0 2 47 

Gotland 0 0 0% 0 0 0 

Blekinge 0 0 0% 0 0 0 

Skåne 64 120 65,2% 3 0 187 

Halland 0 0 0% 0 0 0 

Västra Götaland 66 98 59,8% 12 0 176 

Värmland 120 131 52,2% 6 17 274 

Örebro 56 39 41,1% 4 109 208 

Västmanland 0 0 0% 0 0 0 

Dalarna 24 7 22,6% 0 0 31 

Gävleborg 38 81 68,1% 6 0 125 

Västernorrland 11 63 85,1% 1 0 75 

Jämtland 41 17 29,3% 3 0 61 

Västerbotten 62 71 53,4% 21 10 164 

Norrbotten 0 0 0% 0 0 0 

Summa 681,5 825,75 54,8% 60 157 1 724 

Tabell 4. Visar arbetstiden för granskningen fördelat mellan fält och kontor.  

Under 2013 användes mer än 1500 dagar till granskning, varav drygt hälften utgjordes av fältarbete. 

Det finns dock skillnader mellan länen, där Jönköping, Skåne, Gävleborg och Västernorrland har haft 

högst andel fältdagar. Vid projektstarten uppskattades det rimliga förhållandena mellan fält- och 

kontorsarbete till 80 – 20%. Detta har på erfarenhetsgrund reviderats till 70 – 30%. År 2013 uppnår 

endast Västernorrland (88 % fälttid) och Jönköping (72 %) denna gräns, medan Gävleborg (65 %) och 

Skåne (64 %) är nära. Längst ifrån bedömningen ligger Dalarna (23 %) och Jämtland (29 %).  

Seminarier 

Under 2013 anordnade arbetsgruppen en workshop  i Riksantikvarieämbetets lokaler i Stockholm. 

Workshopen, som hölls 21 november, inleddes med föredrag om den kommande lagändringen, DAP-

programmet (Digital Arkeologisk Process) samt en preliminär rapport från 2013 års arbete i projektet. 

Därefter följde grupparbeten med med utgångspunkt i fyra frågor som bedöms utgöra 

kvalitetssäkringsprojektets största utmaningar: 

• Varför varierar kostnaderna för arbetet och vad kan man göra åt skillnaderna? 

• Hur kommer den nya lagstiftningen påverka arbetet? Vilken är den största utmaningen? 

• Uppföljningsblanketten – hur ska den optimeras? 
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• Samarbetet inom länet – hur fungerar det och hur ska det bli bättre? Önskemål om 

fältseminarium – var, när, hur och vem? 

Målgruppen för seminariet var personer med direkt inblandning i kvalitetssäkringsprojektet. 

Sammanlagt deltog 34 personer från Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, länsstyrelser och olika 

länsmuseer.  

Styr- och referensgruppsmöten 

Styrgruppen bestod av avdelningscheferna Johan Eriksson (Skogsstyresen) och Qaisar Mahmood 

(Riksantikvarieämbetet). Styrgruppsmöten genomfördes 2013-04-17 och 2013-10-26 (bilaga 2 och 3).  

I referensgruppen 2013 ingick: Anders Hansson (Jamtli), Olof Hermelin (Östergötlands länsmuseum), 
Mats Holm (Skogsstyrelsen Östergötland), Lars Jakobzon (länsstyrelsen Västra Götaland), Hans 
Källsmyr (Skogsstyrelsen Västra Värmland), Pär Larsson (Skogsstyrelsen Region Mitt) och Katrine 
Nygren (länsstyrelsen Västerbotten). 

 

Under 2012 har två möten med referensgruppen genomförts, den 12 april och den 16 september (se 

bilaga 4 och 5).  

Arbetsgruppen 

Arbetsgruppen bestod av Antonia Baumert (Riksantikvarieämbetet), Göran Lundh (Skogsstyrelsen), 

Thomas Risan (Riksantikvarieämbetet), Rikard Sohlenius (Riksantikvarieämbetet) och Cecilia Ulfhielm 

(Skogsstyrelsen). Gruppens möten 2013 inriktades särskilt på att arbeta för att verksamheten 

prioriterades inom Skogsstyrelsens organisation. För att få effektiv granskning och registrering är ett 

flöde, d v s möjligheten för personalen att sammanhållet kunna utföra granskningen, av största vikt. 

Vidare arbetade arbetsgruppen med att styra upp utbildningsprocessen rörande granskning och 

registrering.  

Utmaningar 

Även detta år utgjorde bristen på godkända granskare/registrerare projektets största utmaning. 

Vidare måste det fortsatt understrykas internt inom Skogsstyrelsen att projektet är ett prioriterat 

arbete. För att projektet ska lyckas är det avgörande att den kompetens som finns inom 

Skogsstyrelsen utnyttjas på ett effektivt sätt och att inte andra arbetsuppgifter prioriteras framför 

kvalitetssäkringen. Även den tekniska utrustningen har visat sig vara en utmaning, tekniska problem 

medför fördyrande kostnader och ett ineffektivt arbetssätt.  

Jämförande analys mellan 2012 och 2013 

2012 var projektets första år, vilket innebär att man inte kunde förvänta sig full effekt. För att 

bedöma projektets utveckling och därmed dess möjligheter att uppnå målet redovisas nedan en 

jämförelse mellan 2012 och 2013. Analysen bygger på dagsverkskostnad, andelen byråmässig 

granskning och andelen fältdagar, beroende på att dessa siffror är oberoende av medeltilldelning och 

förbrukning.  
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Figur 4. Dagsverkeskostnaden 2012 (blå stapel) jämfört med 2013 (röd stapel) i de aktuella länen. 

Generellt har dagsverkskostnaden gått ner, vilket är både önskvärt och förväntat. Kostnaden har 

minskat markant i t ex Västra Götaland och Örebro. I några fall har den istället stigit, t ex i Dalarna 

och Skåne som hade en förhållandevis låg kostnad 2012.  Orsakerna är okända, men rörande Dalarna 

kan det konstateras att det är fråga om relativt små summor och få dagar, vilket innebär att 

resultaten blir mindre tillförlitliga. En annan förklaring till förändrade siffror kan vara en bättre 

återrapportering vid uppföljningen till RAÄ och SKS. 
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Figur 5.Jämförelse mellan andelen byråmässig granskning 2012 (blå stapel) och 2013 (röd stapel) i de aktuella länen.  

Andelen byråmässig granskning ligger i genomsnitt högre 2013 än föregående år. Studerar man 

siffrorna på länsnivå är det dock klart att genomsnittet höjs av några län med mycket hög andel 

medan flera andra län har en trend som går åt andra hållet. Som ovan nämnts är det möjligt att de 

höga siffrorna i Dalarna beror på att lämningar som granskades för flera år sedan först nu kommit in i 

registren. Likaså har Jönköping och Gävleborg förklarat sina relativt höga andelar byråmässig 

granskning genom att lämningarna kontrollerats av ej granskningsbehöriga arkeologer. För Jämtlands 

del så rör det ju sig om , som ovan nämnts, om sjukskrivning hos behörig personal.  Det är alltså 

möjligt att 2013 års siffror egentligen är lägre än 2012 års. Klart är dock att vissa län ligger för högt 

och andra har lyckats sänka andelen byråmässig granskning jämfört med projektets första år. Som 

helhet är andelen dock fortsatt för hög då rekommendationen är att den byråmässiga granskningen 

inte bör överstiga 10 %. 
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Figur 6. Jämförelse andelen fältdagar 2012 (blå stapel) och 2013 (röd stapel) i de aktuella länen.  

Andelen fältdagar stiger 2013 något jämfört med 2012. En anledning, kan vara att arbetet planerats 

in i god tid i början av året, att det fanns erfarenheter från tidigare år  att falla tillbaka på samt att 

inte lika mycket resurser lagts på uppdatering av Skogsstyrelsens databaser (tidigare ”Kotten”). 

Slutsats 

2012 års resultat ansågs tillfredsställande med tanke på att det var projektets första år. Under 2013 

borde det beräknade resultatet ha uppnåtts, vilket inte är fallet. Några mycket goda trender är att 

dagsverkeskostnaden är betydligt jämnare och dessutom lägre. Där uppnås målet i projektet som 

helhet. Vidare har flera län lyckats sänka andelen byråmässig granskning, medan andra dock har 

fortsatt hög andel. Antalet granskade objekt ökade med ca 30 %, vilket är positivt. På minuskontot 

finns fortsatta problem med teknik och kompetensförsörjning samt att medel fortfarande är 

oförbrukade. Jämförelsen med 2012 visar ändå på en positiv trend till vissa delar. 

Referenser 

Riksantikvarieämbetet & Skogsstyrelsen, 2013. Redovisning av 2012 års arbete inom projektet 

Kvalitetssäkring Skog och historia. RAÄ Dnr 3.5.1-988-2009. SKS Dnr 2011-4173. Stockholm & 

Jönköping.  

Bilagor 

1. Kvalitetsgranskning Skog och historia. Projektplan. 

2. Minnesanteckningar. Referensgruppsmöte 2013-04-12. 

3. Minnesanteckningar. Referensgruppsmöte 2013-09-16.  
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Styrgruppsmöte kvalitetssäkring Skog och 

historia 

Mötesdatum: 2012-04-17 

Mötestid: 13.00-14.20  

Mötesplats: Telefonmöte 

Närvarande: 

Skogsstyrelsen   Riksantikvarieämbetet 

Johan Eriksson   Markus Dahlberg (ordförande) 

Cecilia Ulfhielm   Rikard Sohlenius (sekreterare) 

   Antonia Baumert 

   Thomas Risan 

Frånvarande: Göran Lundh, Skogsstyrelsen 

 

1. Inledning 

Mötet inleddes med en kort presentation av deltagarna. 

2. Uppföljning av 2012 år arbete 

En uppföljningsrapport gällande 2012 års arbete sammanställs för närvaranade. 

Efter kommentarer från referensgruppen kommer den att skickas till styrgruppen 

för godkännande. 

 

För projektet avsattes under 2012 sammanlagt 8 miljoner kronor. Av dessa har 

knappt 7,4 miljoner förbrukats. Uppdelat på respektive myndighet förbrukades 

3,85 miljoner av kulturmiljövårdsanslaget och 3,52 miljoner av Skogsstyrelsens 

medel. Orsaken till detta är föräldraledigheter, sjukdom och svårigheten att hitta 

kompetent personal. I vissa delar av landet kom även planeringen av fältarbetet 

igång alltför sent.  

 

Dagsverkskostnaden mellan olika län varierar kraftigt från drygt 3000 kr i Skåne till 

över 7500 kr i Jönköping. Variationen tros bero på att vissa länsmuseer ser 

arbetet som en del av sitt samhällsuppdrag och därmed tar en lägre taxa, medan 

andra ser det som ett rent uppdrag som kräver full kostnadstäckning. Från 

Riksantikvarieämbetet påpekades att detta kan vara en generell tendens för 

användningen av kulturmiljövårdsanslaget, vilken kräver en djupare analys och 

diskussion. 

Mötesanteckning 

Datum 2013-04-19 

Dnr       

Version 0.1 
 

Avdelning Samhällsavdelningen 

Enhet Kulturminnesenheten 

Författare Rikard Sohlenius 
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I beräkningarna inför projektstarten uppskattades att varje objekt skulle kosta 

ungefär 1000 kr att granska med viss regional variation. Utfallet för 2012 visar 

dock att kostnaden varierar från 600 kr per objekt i Skåne till över 6500 kr i 

Jämtland. Det finns flera orsaker till detta, dels den varierade dagsverkskostnaden 

och dels beror det på att Skogsstyrelsen i vissa län prioriterat städningen av 

myndighetens digitala Skogs och historia register. Men det finns även andra 

förklaringar. I både Jämtland och Västerbotten har Skogsstyrelsen använt medlen 

för att anställa arkeologer utan granskningskompetens, vilka gått bredvid den 

ordinarie personalen. Detta har resulterat i höga kostnader. Det är viktigt att 

påpeka att projektet inte är ett utbildningsprojekt. Vid Skogsstyrelsen i Jämtland 

har dessutom godkänd granskare fått arbeta med andra uppgifter och därmed har 

resurserna inte utnyttjats på ett optimalt sätt. Den höga kostnaden per objekt i 

vissa delar av landet går dock inte att förklara. En målsättning är att genom 

diskussioner med länen och distrikten få ner kostnaden per granskat objekt. 

 

När det gäller det totala antalet granskade objekt och kvalitetshöjda poster i 

Skogsstyrelsens Skog och historia-register är resultatet gott. Alla förändringar i 

Skogsstyrelsens register är dock inte spårbara, eftersom det i början av året inte 

gick att få ut listor över då raderade objekt. 

  

I arbetsgruppens uppföljning av 2012 års arbete har inga frågor ställts kring hur 

samarbetet inom länen fungerat, men uppfattningen är att det fungerar 

tillfredsställande. Det finns dock ett undantag och det gäller Uppsala län, där 

länsstyrelsen vägrar att tala med Skogsstyrelsen. 

 

Med tanke på att det är projektets första år, uppfattas resultatet som gott. Med mer 

styrning borde utfallet bli ännu bättre för 2013. 

 

Styrgruppen föreslog att man under den återstående projektperioden vid den 

årliga uppföljningen gör riktade enstaka analyser av till exempel samarbetet inom 

länen, vilka lämningstyper som registrerats m.m. Arbetsgruppen påpekade även 

att det finns vissa brister i den uppföljningsmodell som använts och att den bör 

kunna justeras för att ge en tydligare bild av verksamheten.  

3. 2013 års verksamhet (seminarier m.m.) 

Under 2013 planeras tre seminarier: 
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o Vårseminarium – sker i slutet av maj och riktar sig till utförare. Syftet med 

seminariet är att diskutera resultatet från 2012 och kring hur 

uppföljningen av verksamheten ska bli bättre. 

o Sommarseminarium – riktar sig till utförare och ska ske i fält i 

Västerbotten. Inriktningen på seminariet är antikvariska och tekniska 

frågor i samband med fältarbetet. 

o Höstseminarium – sker i november och riktar sig till länsstyrelser, chefer 

inom Skogsstyrelsen samt länsmusiechefer. Syftet med seminariet är att 

diskutera Skog och historia samt framtida fornminnesinventeringar. 

 

Ett förslag till fördelning mellan länen för resten av projekttiden ska tas fram, vilket 

ska presenteras i 2012 års rapport. I förslaget ska förklaras varför fördelningen 

varierar på länsnivå mellan Skogsstyrelsens finansiering och 

kulturmiljövårdsanslaget. 

 

Riksantikvarieämbetet kommer även under året att tätare följa hur 

kulturmiljövårdsanslaget gällande kvalitetssäkringen används. 

 

4. Aktuella frågor och utmaningar 

Regeringen har under våren lagt fram propositionen Kulturmiljöns mångfald som 

förväntas att antas av riksdagen innan sommaren. I propositionen föreslås en ny 

kulturminneslag som bland annat innebär att en årtalsgräns införs när det gäller 

bedömningen av vilka lämningar som ska skyddas som fornlämningar. Gränsen är 

satt till 1850, vilket innebär svårigheter att bedöma många av de lämningar som 

kommit fram inom Skog och historia. Riksantikvarieämbetet ser för närvarande 

över hur myndigheten ska arbeta med föreskrifter, allmänna råd och 

handledningar gällande tillämpningen av lagstiftningen. 

 

I propositionen framgår även att regeringen avser avsätta medel för att arbeta 

med att vidga kunskapen om förekomsten av fornlämningar, vilket kan tolkas som 

att resurser kommer att avsättas till fornminnesinventeringar. Det kan medföra att 

det blir brist på kompetent personal som kan utföra kvalitetssäkringen av Skog och 

historia. 

 

Skogsstyrelsens databas där Skog och historia-registreringarna hittills lagrats är 

nedlagd och informationen är överförd till Navet och Silvergranen, men 

uppgifterna går inte att editera. För att lösa den uppkomna situationen utvecklas 

därför en tillfällig lösning genom vilka förändringar kan genomföras. Ett problem 
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med det nya systemet är att det inte går att göra sökningar och det kommer att bli 

svårare att följa upp verksamheten. Det är oklart när den tillfälliga lösningen ska 

ersättas med en permanent. 

 

För registrering i FMIS används ett särskilt verktyg, vilket visat sig inte fungera 

med de senaste operativsystemen för Windows. Vid Riksantikvarieämbetet 

utvecklas därför en fjärrtjänst som ska lösa problemet. 

 

Under våren har ett nytt samarbetsprojekt mellan Skogsstyrelsen och 

Arbetsförmedlingen startat. Det kallas för SAFT (Skogsstyrelsen och 

ArbetsFörmedlingen Tillsammans) och ska under tre år sysselsätta 1500 personer 

som befinner sig i Fas 3. Arbetsuppgifterna rör sig om bland annat landskapsvård, 

inventeringar och arbete med laserdata. Det är osäkert om projektet kommer att 

påverka kvalitetssäkringen av Skog och historia. 

5. Övriga frågor 

Frågan väcktes om det skulle vara ett avdelningsmöte mellan myndigheterna 

innan GD-mötet i augusti. Styrgruppen tar med sig frågan till respektive 

organisation. 

6. Nästa möte 

Nästa möte bestämdes till tisdagen den 24 september den 13.00-15.00. 
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Styrgruppsmöte kvalitetssäkring Skog och 

historia 

Mötesdatum: 2013-04-17 

Mötestid: 13.00-14.20  

Mötesplats: Telefonmöte 

Närvarande: 

Skogsstyrelsen   Riksantikvarieämbetet 

Johan Eriksson (ordförande)  Qaisar Mahmood 

Cecilia Ulfhielm   Rikard Sohlenius 

   Thomas Risan (sekreterare) 

 

Frånvarande: Göran Lundh, Skogsstyrelsen,  Antonia Baumert, RAÄ 

 

1. Inledning 

Mötet inleddes med val av ordförande och sekreterare. 

 

2. Föregående minnesanteckningar 

Information rörande det som skulle följas upp i rapporten. 

Redovisning av förseningar i seminarieplaner. 

Information rörande Kulturmiljöpropositionen. 

 

3. Uppföljningsrapporten 

Referensgruppen önskade på senaste möte att lyfta budget- och 

resursfrågeställningen. 

Utvecklingen av kompetensen hos tre, fyra projektresurser vill påverka i vilket mån 

det är möjligt att genomföra projektplanen enligt den övergripande projektplanen. 

 

RAÄ redovisade att det finns stora skillnader mellan länen när det gäller hur 

mycket granskning projektet får ut av arbetet i de olika länen. Huruvida pris pr. 

lämning är det bästa resultatmåttet blev diskuterat. Styrgruppens möjlighet att 

styra användandet av medlen blev undersökt. 

Mötesanteckning 

Datum 2013-04-19 

Dnr       

Version 0.1 
 

Avdelning Samhällsavdelningen 

Enhet Kulturminnesenheten 

Författare Rikard Sohlenius 
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Prestationerna är måhända lättare att mäta om man jämför antal lämningar pr. 

dag. Styrgruppen önskade att det blir utforma ett inriktningsbeslut som gör det 

möjligt att rapportera nyckeltal. Riksantikvarieämbetet skall arbeta med formerna. 

 

Skogstyrelsen har en utmaning när det gäller att hinna med arbetet, statusen på 

kvalitetssäkringsarbetet bör höjas. 

Kompetenskapaciteten är en riskfaktor, och kompetensbrist kan göra att projektet 

misslyckas. Förslag på förlängning av projekttiden, med reducerat anslag per år, 

men samlat lik summa i projektbudgeten, kan möjligen åtgärda kapacitetsproblem. 

Nuvarande budget kan överhållas om kompetensen på Skogstyrelsen blir klar 

med sina FMIS-utbildningar. Styrgruppen föreslår att projektet följer nuvarande 

budget- och projektplan, men förbereder en alternitav plan med projektförlängning. 

 

Det blev efterlyst en fördjupad förklaring av rapporterade siffror. Vad betyder de? 

Förslag på förfinade uppföljningar som supplement till den reguljära 

rapporteringen. 

 

Fokus i projektet bör vara i driften, att driften och produktionen står i centrum. 

Projektuppföljningen kan effektiviseras av att redovisningsblanketten justeras och 

förbättras. 

 

Redovisning av IT-problem. Riksantikvarieämbetet har nu löst problem med 

registreringsklient med att upprätta en fjärrtjänst. Skogstyrelsens databas har 

också haft driftsproblem, nu ser det ut för att problemen är lösta. 

 

Det finns utmaningar i projektet beroende av händelser i omvärlden. 

Kulturmiljöersättningar kan komma att användas till kvalitetssäkring av 

fornminnesinformation, detta kan påverka finansiering. SAFT har inte varit det 

hotet mot kompetensbristen som det befarades. 

Styrgruppen önskade att genomläsa rapporten innan utskick. 

 

4. Arbetsläget 

Ekonomin: 

Riksantikvarieämbetet redovisade överblicken rörande användandet av 

Kulturmiljöersättningsbidragen till Skog och historia. Skogstyrelsen redovisade 

anslagen från skogstyrelsen. 
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Dalarna kommer inte att arbeta alls med Skog och historia i år. Det kommer att 

göras en intern omfördelning så att arbete genomförs. De andra länen kommer att 

arbeta enligt plan. 

Medlen till städningen av ”Kotten” blev omfördelat internt. 

 

Redovisning av utbildningssituationen för vissa av projektets deltagare. 

Förmedling av brev till den enskilde rörande framdriftskrav i utbildningen. 

 

Det kommer att genomföras ett seminarium i november rörande resultaten i 

rapporten. 

 

5. Fördelning 2014 och framåt 

Redovisning av planerad budget. Det fanns inga anmärkningar rörande 

fördelningen. 

 

6. Övriga frågor 

Öppen fråga: 

Vad bör göras med det kvarblivande materialet från S&H? 

Vi tar med oss frågan vidare framöver. 

 

7. Nästa möte 

 

Tisdag den 8 april, 2014. Kl. 13-15 
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Datum 

2013-04-12 
Diarienr 

 

  

 
 

 

Referensgruppen för ”Kvalitetssäkring Skog och Historia” 

 

Tid: 2013-04-12, kl 10.00 – 15.00 

Plats: Riksantikvarieämbetet, Östra stallet, Curman 

Deltagare: Olof Hermelin, Östergötlands länsmuseum, Lars Jakobzon, länsstyrelsen Västra 
Götaland, Hans Källsmyr, Skogsstyrelsen Västra Värmland, Katrine Nygren, 
länsstyrelsen Västerbotten, Göran Lundh, Skogsstyrelsen, Rikard Sohlenius, 
Riksantikvarieämbetet, Thomas Risan, Riksantikvarieämbetet, Cecilia Ulfhielm, 
Skogsstyrelsen 

Ej närvarande: Anders Hansson, Jamtli, Mats Holm, Skogsstyrelsen Östergötland, 
Pär Larsson, Skogsstyrelsen Region Mitt 

Antecknat av: Göran Lundh 
 

Ärende Innehåll/Resultat 

Inledning Rikard redogjorde för personförändringarna i de olika grupperna. 

Redovisning 2012 En uppföljningsrapport gällande 2012 års arbete sammanställs för 
närvarande. Efter kommentarer från referensgruppen kommer den att 
skickas till styrgruppen för godkännande. 

Stora skillnader mellan länen då det gäller kostnaderna. Många 
länsmuseer (LSM) ser granskningen som uppdrag och tar därmed ut ett 
högre dagspris. Gäller även SKS som i vissa fall, t.ex. i Östergötland, har 
gjort en sedvanlig upphandling. Svårt att få till självkostnadspris. I andra 
län, t.ex. Västra Götaland, har museerna i princip ställt sig helt utanför 
projektet. 

En viktig principfråga är om LSM ska få fungera som ”konsulter” i 
projektet då de faktiskt har ett samhällsuppdrag då det gäller 
kunskapsuppbyggnad i länet. Referensgruppen menar att granskningen av 
Skog & Historia-objekt måste ses som ett kunskapsuppbyggnadsprojekt. I 
t.ex. Skåne har 10 % av skogsarealen inventerats och man har registrerat 
13 000 nya lämningar. 

Stora brister då det gäller kompetens. 

Det råder stor brist av personer med granskningskompetens. Denna 
saknas ofta vid Länsstyrelserna (LST), men finns till viss del vid 
länsmuseerna och i enstaka fall vid Skogsstyrelsen. I Örebro utför LST 
själva granskningen men har ingen godkänd registrerare vilket lett till att 
en stor mängd granskade objekt inte gått vidare till FMIS. LST Kalmar 
kontrakterade en godkänd granskare för arbetet, men denne var inte 
godkänd registrerare. Detta löste sig emellertid genom att personen 
utbildades i registreringsverktygen. 

SKS i Västerbotten/Jämtland har anställt personal utan gransknings-
kompetens som fått gå bredvid den ordinarie granskaren vilket orsakat 

Bilaga 4 
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Ärende Innehåll/Resultat 

höga kostnader. Dessutom har godkänd granskare fått arbeta med annat – 
dvs. man har inte utnyttjat resurserna på rätt sätt. 

Samarbetet fungerar inte alltid, t.ex. LST i Uppsala vill inte prata med 
SKS. 

 

Ekonomi 

8 milj. avsattes för 2012 men endast 7,4 milj. har förbrukats. Många kom 
igång sent. Planeringsunderlaget behöver förbättras så att man tidigt får 
klart för sig resursfördelningen. Gäller även för efterföljande år. 

SKS genomför kvartalsuppföljningar. I Region Svea har man gått ett steg 
längre med månadsuppföljningar. 

Västerbotten kommer i år att genomföra regelbundna uppföljningar 
mellan LST / LSM / SKS. 

SKS har ca 300 tkr som inte förbrukats. En stor orsak till detta är 
kompetensbrist. 

Hög kostnad i Västra Götaland – varför? 

Förslag från RAÄ om att genomföra två avstämningar med LST under 
året fick OK från gruppen. 

Konklusion: 

Mycket har hänt under året. Detta är första året för projektet och det finns 
en hel del barnsjukdomar som måste rättas till under innevarande år. Ett är 
att förtydliga prisbilden gentemot länsmuseerna. 

Granskningsprojektet är ett samverkans- och kunskapsuppbyggnads-
projekt mellan Skogsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet, länsstyrelser och 
länsmuseer varför vi räknar med en kostnad motsvarande 1000 kr/objekt. 

 

Fördelning 2013 Viktigt förtydliga långsiktigheten i budgetfördelningen. 

Ta fram en fördelningsplan för åren 2014-2016. 

Fortsatt avsättning 200 tkr för städning i S&H-registren, fram för allt i de 
län där projektet är avslutat. 

 

Aktuella frågor och 
utmaningar 

Kotten har lagts ner och ersatts av ett ”tillfälligt” skikt i Navet. Utbildning 
för granskarna kommer att ske vecka 16-17. 

Ett problem med systemet är att det inte kommer att kunna göras 
sökningar varför det blir svårare med kommande uppföljningar. Man 
räknar med att denna ”tillfälliga” lösning kommer att gälla under hela 
projekttiden. Viktigt att styrgruppen blir medveten om problemet. 

Se även brev från Mats Holm. 

Registreringsverktyget i FMIS börjar bli gammalt och fungerar inte med 
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Ärende Innehåll/Resultat 

nyare operativsystem. Intrasis utgör även problem i andra digitala 
sammanhang. Viktigt att system som används är kompatibla annars 
kommer många objekt att bli liggande. 

Kulturarvslyftet har inte påverkat S&H-projektet. Däremot påbörjas under 
våren ett nytt samarbetsprojekt mellan SKS och Arbetsförmedlingen, 
SAFT-projektet (Skogsstyrelsen och ArbetsFörmedlingen Tillsammans). 
1500 personer i Fas 3 kommer att anställas. Arbetsuppgifterna rör sig om 
bl.a. om inventeringar och landskapsvård. Osäkert om det kommer att 
påverka S&H. (Se bilaga) 

 

Regeringens 
proposition 
Kulturmiljöns mångfald 

Tre viktiga delar i förslaget. 

– Ändrad definition (fornlämning ska vara tillkommen före 1850) 

– Regeringen vill att det ska fornminnesinventeras (tolkning av 
RAÄ). 
Det finns både för- och nackdelar med en ny 
fornminnesinventering. Den stärker kulturmiljövården och 
kommer att leda till en ökad kompetens. Den kan skynda på 
systemutvecklingen samt sätta samverkan i fokus. En nackdel är 
att den kan ta kompetens från S&H-granskningen. 

– FMIS ska bli tydligare – harmoniera med tillämpning av lagen. 

Den stora frågan är hur vi löser kompetensbehovet om det blir en ny 

fornminnesinventering! 

Utbildningsinsatser? 

Samordning mellan länen för att undvika inlåsningseffekter. 

Övriga frågor Vad gör vi i år? 

Seminarium för utförare – diskussion kring uppföljningen av 2012 års 
verksamhet. 

Fältseminarium i Västerbotten månadsskiftet augusti/september? 

Seminarium för länsstyrelser, chefer inom Skogsstyrelsen samt 
länsmuseichefer för att diskutera Skog och historia samt framtida 
fornminnesinventeringar. 

Avslutning Nästa möte i referensgruppen blir den 16 september kl 10-15 i 
Naturvårdsverkets lokaler på Valhallavägen. Cissi bokar lokal. 

Mötet avslutades 
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Referensgruppsmöte Skog & Historia 

Tid: 2013-09-16 kl 10:00-15:00 

Plats: Naturvårdsverket, Valhallavägen 195, Stockholm 

Deltagare: Lars Jacobzon, Länsstyrelsen i Västra Götalands 
Katrine Nygren, Länsstyrelsen i Västerbotten 

Olof Hermelin, Östergötlands länsmuseum 
Anders Hansson, Jamtli 

Thomas Risan, Riksantikvarieämbetet 
Rikard Sohlenius, Riksantikvarieämbetet 

Antonia Baumert, Riksantikvarieämbetet 

Pär Larsson, Skogsstyrelsen 
Mats Holm, Skogsstyrelsen 

Hans Källsmyr, Skogsstyrelsen 

Cecilia Ulfhielm, Skogsstyrelsen  
Göran Lundh, Skogsstyrelsen 
 

Antecknat av: Göran Lundh  
 

Mötesinnehåll 

Ärende Innehåll/Resultat 

Inledning  Rikard inledde med att redogöra för vad som hänt sedan sist. Qaisar 
Mahmood är ny avdelningschef på RAÄ. 
Nytt samverkansavtal mellan RAÄ och SKS undertecknades den 20 au-
gusti. Prioriterade områden är Skog & Historia (S&H), Kulturhän-
synsuppföljning, Hantering av fornlämningar i skogsbruket, E-samverkan.  
 
Inför GD-mötet i augusti 2014 ska även göras en analys till varför det 
brister i hänsynen till kultur- och fornlämningar samt ta fram åtgärdsför-
slag. Landskapskonventionen är borttagen då något formellt uppdrag inte 
finns. 
 

Föregående minnesan-
teckningar 

”Kotten” 
Det har varit problem med övergången från gamla Kotten till det nya sy-
stemet i Navet med många barnsjukdomar. Istället för att komma igång 
med S&H-skiktet 1 feb blev det 1 maj. Texter försvann men är nu till-
baka. Textfält som skulle innehålla 4000 tecken innehöll bara 250. Dessa 
problem är nu åtgärdade men nya dyker upp hela tiden. Externa använ-
dare kommer under slutet av 2013 att få utbildning i Navet för edite-
ring/redigering. 
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Ärende Innehåll/Resultat 

FMIS 
Problemen som funnits med Windows 7 ska nu vara avhjälpta genom att 
registrera via fjärruppkoppling. 
 
SAFT (Skogsstyrelsen och ArbetsFörmedlingen Tillsammans) 
Det har startats ett projekt i Halland som ska inventera vandringshinder i 
vattendrag. Nytt S&H? 
 
Övrigt 
Planerat fältseminarium har inte blivit av pga. tidsbrist. 
 

Rapport Redovisning 
2012 

Kostnaderna då det gäller dagsverkskostnad och kostnad/lämning varierar 
över landet. Dagkostnaden för SKS ligger på ca 4 500 kr medan den för 
KMV-anslaget (länsstyrelserna) ligger på mellan 3 000 och 7 700 kr. En 
anledning kan vara att vissa länsmuseer uppfattar granskningen som ett 
uppdrag och därmed blir det den högre uppdragstaxan som gäller.  
 

Många objekt är byråmässigt granskade vilket inte är bra. Bör motiveras i 
kommande uppföljningar. Trots detta är kostnaden per objekt i vissa fall 
mycket hög. Är det ett systemfel i avrapporteringen?  
 
Vi hade utgått från att fälttiden skulle vara större än kontorstiden. Utfallet 
för 2012 visar på ca 30 % fälttid och 70 % kontorstid.  Kanske är det 
materialets ”utseende och innehåll” som påverkar tidsfördelningen. Mer 
tid måste läggas på det förberedande arbetet. 
 
Lyft tydligare fram utmaningarna i rapporten, t.ex. 

• Kompetensfrågan. Hur ser bemanningen ut? Framtiden? 
• Samordning mellan myndigheter. 
• Samverkan lokalt och regionalt behöver utvecklas. Vilken status 

har projektet i de olika organisationerna? En ledningsfråga? 
• Brister i redovisningen. Vad står siffrorna för? 

 
Hur sker samverkan mellan olika inventeringar som S&H, fornminnesin-
ventering (där den sker) och utredningar typ vindkraft. Det har hänt att 
man går i samma områden utan att samverka. 
 

Arbetsläge 2013 SKS 1,6 milj kr har förbrukats. 1 000 objekt granskade/editerade (spårbart 
i ”Kotten”). Beräknat överskott ca 3-400 000 kr. 
RAÄ 
Fördelat 4 milj kr till länsstyrelserna. 
Två nya godkända för granskning och registrering i FMIS; Greger Bränn-
ström (Dalarna) och Anders Kritz (Örebro). 
 
Beträffande personer som genomgick utbildningen för flera år sedan men 
ännu inte blivit godkända registrerare beslutades att föreslå Riksantikva-
rieämbetet att skicka ut brev med krav på leverans av registringssessioner 
före ett visst datum för att de tidigare avklarade utbildningsmomenten ska 
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Ärende Innehåll/Resultat 

gälla.  
 
Seminarium för granskare den 21 november. På agendan: 

• Workshop 
• Resultatuppföljningen – vad står den för? 
• Vad händer nästa år? 
• Fältseminarium 2013 (Var och vem (lokalt) kan vara med i plane-

ringen?) 
• Presentation av/från något län (problem, visa på likheter och olik-

heter) 
 

Fördelning 2014 Utskickat förslag diskuterades och justerades. 
Bra med långsiktig planering. 
”Uppsummering” och kraftsamling 2015 för en lugn avslutning och utfas-
ning 2016 så att vi inte sitter med sparade pengar då projektet ska avslu-
tas. 
 
En samlad bedömning: 

• Vad klarar vi? 
• Höja statusen för projektet. 
• Kompetensanalys. 

 
Bjud in fler aktörer i diskussion kring kontinuitet och långsiktighet. 
 
Ska vi lägga till ett år och sänka årsbudgeten för att klara bemanningen 
bättre (Plan B). Förslag tas fram till styrgruppsmötet den 26 september. 
 

Ny Kulturmiljölag Rikard redogjorde för några av de ändringar som riksdagen beslutade om i 
juni. Lagen träder i kraft den 1 januari 2014. Till dess ska RAÄ ta fram 
lightversion av Allmänna råd samt vad som gäller för fornminnesförkla-
ring. 
 
Det ska även tas fram riktlinjer för att bedöma kulturhistoriskt värde. Pro-
jektgrupp på RAÄ arbetar med detta. 
FMIS- alla ska veta vad som är skyddad eller ej. 
 

Att göra Skriva klart rapporten. 
Nytt budgetförslag samt ett förslag för plan B. 
 

Nästa möte 19 mars 2014 kl 10-15, Riksantikvarieämbetet, Stockholm. 

 


