
Jönköpings läns folkrörelsearkiv 
 

Förslag till verksamhetsplan 2022-2023 
 
 
ÖVERGRIPANDE MÅL ENLIGT UPPDRAGSBESKRIVNING FRÅN REGION JÖNKÖPINGS LÄN 
 

- Kulturen ska vara vital och närvarande i hela länet 
- Möjligheter för alla att delta och ta del av kulturliv och kulturupplevelser 
- Ett välutvecklat konst- och kulturliv präglat av hög kvalitet inom både bredd och spets 

 
Med nuvarande förutsättningar vad gäller personal och utrymmen, samt pågående pandemin, 
arbetar vi mot ovanstående mål framför allt genom en utbyggnad av vår hemsida. 
 
 
PRIORITERINGSOMRÅDEN 
 

- Kulturell infrastruktur 
- Villkor för konstnärligt skapande 
- Fokus på barn och ungas kultur 
- Tillgängligt kulturliv  
- Interregionalt, internationellt och interkulturellt samarbete 
- Samverkan och dialog 

 
I nuläget är det mest angelägna av dessa prioriteringsområden kulturell infrastruktur. För oss handlar 
det om att vi ska försöka ha kontakt och dialog med andra arkivaktörer i länet. 
 
 
UPPDRAG ENLIGT STADGARNA 
 

- Insamla, inventera, förteckna, bevara och vårda arkivalier från folkrörelser och föreningar 
 
Detta är vårt grunduppdrag, men måste konstateras att alltför lite tid finns för detta. Ett mål för 
perioden är därför att försöka få medel till minst en arkivarietjänst. 
 
 
SÄRSKILDA UPPDRAG FRÅN REGION JÖNKÖPINGS LÄN 2018-2020 – förlängt  
 
1) Samtal om inrättandet av ny arkivorganisation 
 

- tillsammans med relevanta aktörer undersöka möjligheterna till samordning mellan olika 
verksamheter och kunskapsbärare inom arkiv i Jönköpings län i syfte att förbereda för en 
eventuell ny regional arkivorganisation 

- verka som en rådgivande funktion inom arkivfrågor i länet 
- i samverkan med relevanta aktörer utveckla förståelsen och kunskapen om länets arkiv och 

dess verksamheter 
- bidra till förståelsen för det demokratiska samhället och främja medborgarnas intresse och 

engagemang 
 
Processen pågår i dialog med Jönköpings läns arkivförbund och Region Jönköpings län. 



2) Säkerställa den tekniska utvecklingen inom föreningsarkiven 

 
- tillsammans med relevanta aktörer göra en översyn av den tekniska situationen inom 

föreningsarkiven, både vad gäller insamling och tillgängliggörande  
- i samband med en översyn fokusera på nya slag av föreningar, nätverk och aktionsgrupper 

som inte är organiserade på traditionellt sätt 
- stimulera forskning om länets föreningshistoria 

 
Sammanställning av Inventering och översyn ska slutföras. Därefter följer information till 
föreningslivet efter Riksarkivets tekniska rekommendationer. 
 
 
Jönköping den 18 mars 2022 
 
 
Styrelsen 
 


