
Verksamhetsplan Dalarnas Folkrörelsearkiv 2021 

Intern verksamhet 

Personal 

Vid årsskiftet 2020/2021 bestod personalstyrkan av: 

Anna Rössle- Arkivarie och arbetsledare 

Annett Johansson – Arkivassistent 

Annica Malmström Kjellsson- Arkivassistent 

Anna Zeniou Garneij, den arkivariestudent som arbetat på arkivet under 

sommaren 2020 har erbjudits en heltidsanställning som arkivarie när 

hennes studier är färdiga sommaren 2021. 

Förteckningsarbetet 

År 2021 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 prioriterat.   

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. I den mån det går kommer arkivet att ämna att ha 

öppet som vanligt. När det inte går på grund av den rådande Corona-
pandemin kommer vi att fortsätta erbjuda kostnadsfri skanning av 

handlingar. Studenter som behöver tillgång till handlingar för att kunna 

slutföra sin utbildning kommer att få företräde.  

Inventering 

Lejonparten av inventeringen är klar. Sammanlagt har ungefär 2000 hyllor 
inventerats och cirka 500 återstår. Dessa kommer att göras klart under 

2021. 

Inventariearbetet inkluderar även att dokumentera, ersätta trasiga 

kartonger, packa om leveranser till arkivbeständiga emballage samt 

tätpacka. 

Byte av förteckningssystem  

Det nya förteckningssystemet KLARA har sats i drift och arbetet i det 

påbörjades under slutet at 2020.  

Allt nytt förteckningsarbete och registrering sker endast i KLARA från och 
med den 1 januari 2021. Det krävs dock mycket justering och flyttning av 

information innan det kan tillfullo ersätta det gamla systemet BUBO. Detta 



arbete kommer att fortsätta under 2021 och troligen fortlöpa under flera 

år. 

NAD (=Nationell ArkivDatabas) 

En NAD export kommer att göras när den information som finns i KLARA 

justerats och flyttats om. Oklart hur lång tid detta kommer att ta.  

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.  
 

Arbetsmiljöpolicy 
Den arbetsmiljöpolicy som finns skall uppdateras under 2021 och den 

kommer att skrivas i samråd med Arkivcentrum Dalarna.  

Samverkan och utåtriktad verksamhet 

Samverkan i huset 

Samarbetet mellan Dalarnas Folkrörelsearkiv, Arkivcentrum Dalarna och 

Falu kommunscentralarkiv fortsätter att fungera bra.  

I vanliga fall genomförs personaldagar samt studiebesök gemensamt i 
huset, men på grund av den rådande Corona-pandemin kan detta troligen 

inte genomföras i samma utsträckning.  

Chefsmöten och husmöten är inplanerade för 2021 och ansvaret för 
forskare och forskarsalen kommer att fortsätta delas jämt mellan 

Arkivcentrum Dalarna och Dalarnas Folkrörelsearkiv. 

Vaggskanner 

På grund av pandemin har arkivet varit tvungen att ställa om sin 

utåtriktade verksamhet. Under slutet av 2020 tilldelades Dalarnas 

Folkrörelsearkiv 135 000: - av Region Dalarna och Kulturrådet för att 
bättre kunna hantera pandemin. Dessa pengar, tillsammans med de 

pengar som Arkivcentrum Dalarna fått, har investerats i en vaggkskanner. 
Skannern kommer att kunna användas för att ta fram utställningar och 

material till skolor att använda i sina lärarledda lektioner.  

Arbetet med att driftsätta vaggskannern kommer att göras under 2021.  

Utåtriktad verksamhet 

Pedagogik 

Studiebesök kommer troligen inte att kunna genomföras under första 

halvan av 2021. Även andra halvan av 2021 är osäker, men förhoppningar 
om att kunna återgå till att ha besökare. Folkhälsomyndighetens 

rekommendation kommer dock att följas.  



Arbetet med den utställning som tas fram tillsammans med Arkivcentrum 
Dalarna och Falu Kommuns Centralarkiv fortsätter. Förhoppningsvis kan 

den visas upp under Arkivens Dag 2021 på temat ”Röster i Arkiven”. 

En enkät riktad till skolor och lärare om detta kommer att tas fram under 

2021.  

Webbplatsen 

Dalarnas Folkrörelsearkivs webbplats uppdaterades så att den nu följer 

den standard som krävs av de organisationer som faller inom 

samverkansmodellen (EN 301 549 V2.1.2 och WCAG 2.1). Webbplatsen 
kommer att fortsätta uppdateras för att följa de tillgänglighetskrav som 

Region Dalarna och Kulturrådet ställer på den.  

Arkivens dag 2021 

Planeringen inför Arkivens Dag 2021 påbörjades redan 2020 och vi hoppas 

att vi kan komma att ha öppet hus på Arkivens Dag den 13 november. 

 

 


