
Verksamhetsplan Dalarnas Folkrörelsearkiv 2022 

Intern verksamhet 

Personal 
Vid årsskiftet 2021/2022 bestod personalstyrkan av: 

Anna Rössle - Arkivchef 
Anna Zeniou Garneij - Arkivarie 
Annett Johansson - Arkivassistent 
Annica Malmström Kjellsson - Arkivassistent 

 
Arbetet med att rekrytera en ny medarbetare har påbörjats och förväntas vara tillsatt under 
första kvartalet. 

Förteckningsarbetet 
År 2022 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 ha öppet som vanligt. När det inte går på grund av den 
rådande Corona-pandemin kommer vi att fortsätta erbjuda distansforskning. Studenter som 
behöver tillgång till handlingar för att slutföra sin utbildning kommer att få företräde.  
Medlemmar som behöver tillgång till sitt material får självklart fortfarande boka in sig i 
forskarsalen.  

Inventering 
Fas 1 av inventeringen är avklarad. Detta innebär att samtliga hyllor med både förtecknade 
och oförtecknade arkivhandlingar är inventerade och dokumenterade. 
Fas 2 skall påbörjas under 2022. Den innefattar manuell överföring av information till 
förteckningssystemet KLARA. För att åstadkomma detta kommer en ny tjänst att tillsättas 
under året.  

Driftsättande av KLARA 
Det nya förteckningssystemet KLARA sattes i drift redan 2020, men överföringen är ännu 
inte komplett. Förteckningar måste rättas och information som tillkommit under inventeringen 
skall läggas till. Se föregående stycke om inventeringen. 

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, 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 
Arbetet med en ny arbetsmiljöpolicy som skall tas fram i samråd med Arkivcentrum Dalarna 
påbörjades under 2021 och förväntas slutföras under 2022.  

Samverkan 

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 är vi fortfarande osäkra om dessa kommer att kunna bli 
av.  
 
Chefsmöten och husmöten är inplanerade för 2022 och ansvaret för forskare och 
forskarsalen kommer att fortsätta delas jämt mellan Arkivcentrum Dalarna och Dalarnas 
Folkrörelsearkiv. 

Vaggskannern 
Då DFA tillsammans med ACD, med stöd från Regionen, införskaffat en vaggskanner 
(Bookeye 4 V1A Pro) för digitisering och tillgängliggörande av speciellt skört och historiskt 
värdefullt material uppstod behovet av en långlagringslösning för det digitiserade materialet. 
En NAS-lösning upphandlades därför under 2021, även denna gång gemensamt och med 
stöd från Regionen, och denna kommer att installeras och driftsättas under 2022. 
 
En företrädare för DFA och en företrädare för ACD skall under året i kontakt med Molanders 
& Son utbilda sig i samtliga programvaror och skanningslägen. Företrädarna skall sedan 
utverka: 

• Mallar för digitisering inom DFA:s och ACD:s verksamheter. 

• Standard för namnsättning av filer på NAS-servrarna. 

• Lathund för skanning på kontoret. 

• Utbildning för personalen på DFA och ACD. 

• Utbildningsmaterial för utomstående vid uthyrning. 

• Digitisering av ett antal äldre profilhandlingar med målet att hitta en arbetsmodell som 

passar våra behov och vår kompetens. 

• Uppföljning under året avseende drift samt utredande av lämpliga lösningar för 

tillgängliggörande av det digitiserade materialet. 

Utåtriktad verksamhet 

Pedagogik 
Hur den pedagogiska verksamheten kommer att se ut under 2022 är fortfarande osäkert. Vi 
hoppas kunna ta emot skolklasser igen, men vi fortsätter att rikta oss efter 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
Den enkät som togs fram under 2021 kommer att bearbetas och utökas under 2022.  

Webbplatsen 
Dalarnas Folkrörelsearkivs webbplats uppdateras fortlöpande för att följa de 
tillgänglighetskrav som Region Dalarna och Kulturrådet ställer på den. (EN 301 549 V2.1.2 
och WCAG 2.1)  

Arkivens dag 2022 
Planeringen inför Arkivens Dag 2022 kommer att påbörjas i början av året och kommer att 
fortlöpa under året. Även här kommer Folkhälsomyndighetens rekommendationer att följas.  

 


