
Vårdpolicy (riktlinjer) styr åtgärder Uppföljning 
Kvalitetsmål Skötselmål Detaljanvisning Indikatorer u från 

mål eller 
åtgärdskrav 

Vårdprogram (förutsä ningar) Underhållsplan (planering, 
prioritering) 

Åtgärdsplan (detaljanvisning 
för arbetets u örande) 

Tillsynsplan 
(uppföljning, 
revidering) 

Mål (utgångspunkt)  VÅRDPOLICY 
(specifika riktlinjer) 

Befintliga 
kulturmiljövärden 
ska bevaras. 

1 Generell varsamhet 
ska iak as vid all 
förvaltning. 

Samtliga förslag ll åtgärder 
präglas av generell varsamhet 
och bygger på de 
förutsä ningar som anges i 
vårdprogram respek ve 
skyddslags ning  

Samtliga åtgärdsplaner har stöd 
i underhållsplanen. Präglas av 
generell varsamhet och utgår 
från de förutsä ningar som 
anges i vårdprogram respek ve 
skyddslags ning. 

Anger 
förutsä ningar för 

llsyn och 
revidering. Har stöd i 
policy (se nr 5 i de a 
exempel) 
 
Ställer frågorna: 
1 Speglar 
vårdpolicyn 
förutsä ningar för 
a  nå det 
grundläggande 
målet (d.v.s.  
bevaras befintliga 
kulturmiljövärden)? 
 
2 Uppfylls målet i 
det arbete som 
planeras och u örs? 
 
3 Är llsynen rä  
u ormad för a  
spegla om målen har 
uppnå s eller ej? 
 
Leder vid behov ll:  
A Revidering av 
policyformulering 
 
B Revidering av 
underhållsplan 
 
C Revidering av 
åtgärdsplan 
 
D Ändrat u örande 
på löpande eller 
planerat underhåll  
 

Risk- och sårbarhetsanalys  

Risk 
 
Ovarsam hantering 
riskerar a  minska 
värden 

2 Metod och material 
ska anpassas samt 
ru ner följas för a  
säkerställa a  
kulturhistoriska 
värden inte minskar 

Löpande dri  
Befintliga arbetsru ner ska 
följas eller nya upprä as och 
använda, inom angivna 
områden, senast e  visst 
datum. 

Åtgärdsplaner i form av 
arbetsru ner/checklistor 
upprä as u från utpekade 
behov. 

 
Skada riskerar a  
uppstå eller förvärras 
vid förvaltning utan 
särskild exper nsats. 

3 Extern sakkunskap 
om kulturmiljöfrågor 
ska anlitas i de fall 
kompetens saknas 
inom organisa onen 

Planerade åtgärder 
Specialist anlitas som gör 
projektering, eller tar fram 
förslag ll arbetsru n. 

Åtgärdsplan i form av 
projektering upprä as. 

Sårbarhet 
 
Organisa on brister i 
kunskap och tydliga 
ansvarsområden för 
kulturmiljö-
förvaltning och 
kulturmiljö llsyn.  
 

4 Förvaltningen ska i 
alla led genomsyras 
av kunskap om 
kulturmiljövärden och 
dess varsamma 
förvaltning, samt 
vägledas av ru ner 
som säkerställer a  
befintliga 
kulturmiljövärden 
bevaras.  
 
5 Arbete och ru ner 
ska kon nuerligt 
följas upp och 
revideras om 
nödvändigt för a  
säkerställa 
kulturmiljövärden. En 
större avstämning 
sker vart 5:e år. 

Löpande dri  
Personal ska utbildas 
kon nuerligt om varsam 
förvaltning enligt fastställd 
kompetensutvecklingsplan  

Åtgärdsplan i form av ru n för 
kompetensutveckling i varsam 
förvaltning upprä as. 

Planerade åtgärder 
Kursplan för 
kompetensutveckling 
fastställs, budgeteras och 

dplaneras. 
 
Resurser och d för 
uppföljning av llämpning av 
arbetsru n samt effekt av 
utbildning sker enligt visst 
intervall. En större 
genomgång sker vart 5:e år. 

Kursmaterial tas fram 
(motsvarar nivån åtgärdsplan i 
de a fall). 
 
Åtgärdsplaner där vårdpolicyn 
är utgångspunkt tas fram i form 
av arbetsru ner, kursplanering, 
kompetensförsörjningsplaner, 
ru ner för ökad tydlighet kring 
ansvar för genomförande och 
uppföljning av arbete och 

llsyn för enskild 
medarbetarbetare och 
befa ningshavare med mera. 

Tabellen illustrerar hur övergripande målsättning och identifierade risker och sårbarheter leder fram till strategiska riktlinjer (vårdpolicyn) samt hur 
dessa styr fortsatt planering och genomförande liksom tillsyn och revidering. Tabellen ger exempel på hur den allmänna målsättningen att bevara 
kulturmiljövärden kan processas till konkreta redskap för åtgärd vid vård- och underhållsplanering. 

Flödet sker från vänster till höger i tabellen samt uppifrån och ner där målet är det ”ohotade” allmänna förhållningssättet medan risk och sårbarhets-
bedömningen hanterar befarade hinder för att målsättningen ska kunna genomföras. Policyn är de riktlinjer som kommer ut av detta. Dessa riktlinjer 
ligger till grund för planering och prioritering i underhållsplanen samt detaljanvisningar i åtgärdsplanen. 

FÄRGKODNING för tabell  
 

 
  

 
 

 
  

 
  

 
  

  
 

  

Kulturmiljövärden. Utgångspunkt 
för målstyrning
Värdestyrning via mål/riktlinjer

Planeringsverktyg

Genomförande av vårdåtgärd

Uppföljning

Revidering genom målstyrning

Metoder


