
Verksamhetsplan Dalarnas Folkrörelsearkiv 2020 

Intern verksamhet 

Personal 

Vid årsskiftet 2019/2020 bestod personalstyrkan av: 

Anna Rössle- Arkivarie och arbetsledare 

Annett Johansson – Arkivassistent 

Annica Malmström Kjellsson- Arkivassistent 

En utökning i personalstyrkan beräknas att ske under 2020. 

Förteckningsarbetet 

År 2020 kommer arbetet med att ordna och förteckna arkiv att fortsätta 
som vanligt. Det eftersläp som ackumulerats kommer att ta många år av 

hårt arbete att få bukt på och därför måste det fortsätta vara vår högsta 

prioritet.   

Forskar- och medlemsservice 

En stor del av Dalarnas Folkrörelsearkivs ordinarie verksamhet innefattar 

kontakt med forskare och medlemmar som kommer till arkivet med frågor 
eller inleveranser. Vi kommer därför att fortsätta vara öppet för 

allmänheten och tillgängliga per mejl, besök och telefon. 

Inventering 

Inventeringen av förtecknade arkiv fortsätter att rulla på, men det går 

långsamt. Redan under 2019 diskuterades det en eventuell anställning för 
att avlasta existerande personal och för att arbeta med inventeringen på 

heltid. Det planeras att det under 2020 kommer att rekryteras en person 
vars huvudsakliga arbetsuppgift kommer att syssla med inventeringen. 

Det är viktigt att inventeringen genomförs korrekt och noggrant eftersom 
den information som finns i förteckningssystemet BUBO inte alltid 

stämmer och därför behöver uppdateras. 

Byte av förteckningssystem  

Förteckningssystemet KLARA (som skall ersätta BUBO) är inköpt och 
installerat på arkivets server och en klient finns än så länge på en av 

datorerna. Än så länge är systemet däremot tomt och personalstyrkan 
arbetar ännu inte i det eftersom migreringen av information från BUBO till 

KLARA kommer att ta tid. Detta då de två systemen inte är kompatibla 

eller likvärdiga. Migreringstjänsten är däremot inköpt och arbetet 
påbörjades under 2019 och väntas bli klart under 2020 eller eventuellt 

2021.  



 

NAD (=Nationell ArkivDatabas) 

KLARA är även kompatibelt med Riksarkivets NAD och när all information 

migrerats och granskats är en export till NAD inplanerad.  

GDPR 

GDPR, den nya dataskyddsförordningen, (EU 2016/679) kräver ett 

fortlöpande arbete med att övervaka, följa upp och dokumentera vår 
hantering av personuppgifter. Även detta arbete skall fortlöpa under året.  

 

Samverkan och utåtriktad verksamhet 

Samverkan i huset 

Samarbetet mellan Dalarnas Folkrörelsearkiv, Arkivcentrum Dalarna och 

Falu kommunscentralarkiv fortsätter att fungera bra. Chefsmöte och 

husmöten är inplanerade för 2020 och ansvaret för forskare och 
forskarsalen kommer att fortsätta delas jämt mellan Arkivcentrum Dalarna 

och Dalarnas Folkrörelsearkiv. 

Personaldagar planeras och genomförs gemensamt i huset. Samma 

upplägg gäller vid besöksgrupper (som exempelvis skolklasser eller 

föreningar) som vill ha en guidad tur i arkivet. Vi håller då i en gemensam 
guidad tur eller presentation beroende på de förutsättningar som sätts för 

just den gruppen.  

Under året kommer en gemensam broschyr att tas fram som riktar sig till 

potentiella forskare. Denna kommer att innehålla information om alla tre 

arkiv, deras olika kontaktuppgifter och information om vad en besökare 

bör tänka på innan de besöker arkivet.   

 

Utåtriktad verksamhet 

Pedagogik 

Dalarnas Folkrörelsearkiv kommer att fortsätta att erbjuda guidade turer i 

arkivet, men kommer inte att aktivt leta upp intresserade skolklasser eller 

grupper. Om ett intresse finns förlitar vi oss på att lärare eller andra 

gruppledare kontaktar oss.  

I samarbete med Arkivcentrum och Falu kommunscentralarkiv att arbeta 

med att försöka ta fram en gemensam utställning som kan återanvändas 

för klasser eller andra guidade turer. Arbetet med detta kommer att 
påbörjas under 2020. Eftersom det är ett mycket tidskrävande arbete som 

kräver koordination arkivens sinsemellan har vi för avsikt att kunna 

premiärvisa åtminstone delar av en utställning till arkivens dag 2021. 



Webbplatsen 

Dalarnas Folkrörelsearkiv har en webbplats som ämnar ge information till 

besökare, medlemmar eller andra intressenter. På denna förmedlar vi 

bland annat information om arkivet och eventuella förändringar. Vi 
kommer att fortsätta att hålla webbplatsen aktiv samt uppdatera den så 

att den möter de nya tillgänglighetskrav som ställs av Region Dalarna och 
Kulturrådet. Detta kommer att innebära en genomgång av webbplatsen 

för att den ska uppnå den nya europiska standarden EN 301 549 V2.1.21, 

som i sin tur bygger på WCAG 2.1.2 

Arkivkursen 2020 

I februari 2020 kommer en arkivkurs riktad till länets hembygdsföreningar 

att hållas på arkivet. Vi kommer använda chansen att knyta kontakter 
med hembygdsföreningarna/enskilda arkiv som vi förhoppningsvis kan 

komma att nyttja vid senare tillfälle.  

Arkivens dag 2020 

Planeringen inför Arkivens Dag 2020 har påbörjats och en projektgrupp 
innehållande representanter från arkiven i huset arbetar tillsammans för 

att ta fram en utställning.   

 

 

 
1 https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/02.01.02_60/en_301549v020102p.pdf (2020-01-

20) 
2 https://webbriktlinjer.se/wcag/ (2020-01-20)  
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