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Verksamhetsplan 2020 

Föreningens målsättning och verksamhet är (enligt stadgar § 2):  

Arkiv Sörmland är en ideell förening som har till ändamål att vårda och 

bevara arkiv för hela den enskilda sektorn i Södermanlands län, vilket 

innefattar arkiv från bl.a. ideella föreningar, ekonomiska föreningar, 

samfällighetsföreningar, företag (samtliga bolagsformer), stiftelser, 

fonder, akademier, press, gods och gårdar, personer och släkter.  

Verksamheten omfattar åtgärder för bevarande, vård och registrering av 

arkiv samt att skapa förvaringsmöjligheter för enskilda arkiv. Förvaring 

av arkiv sker enligt av styrelsen fastställda riktlinjer. 

Föreningen ska arbeta för att marknadsföra och lyfta fram arkivens 

innehåll för forskare och allmänhet samt utbilda i arkivvårdsfrågor och 

informera om vikten av ett bevarande av enskilda arkiv, då detta ej 

regleras i lag. Föreningen ska också verka för att inventera och 

dokumentera nu varande verksamheter inom sitt område. 

Vi har för avsikt att genomföra följande verksamhet under 2020: 
 
Ta emot, ordna, förteckna och tillgängliggöra 
Arkiv Sörmland tar emot, ordnar och förtecknar arkivhandlingar för att därmed 
göra dem tillgängliga för allmänheten.  
 
Strategiskt arbete i länets kommuner – 2020 Oxelösund och Nyköping 
Styrelsen för Arkiv Sörmland beslutade hösten 2017 att arbetet i länets 
kommuner ska ske enligt en plan där en kommun i taget fokuseras under ett 
halvår i taget. Under året kommer Arkiv Sörmland att ägna extra uppmärksamhet 
åt Oxelösund våren 2020 och Nyköping hösten 2020.  
 
Dialog kommuner och region - näringslivskontakter 
Även fortsättningsvis uppsöker vi kommuner för att berätta om vår verksamhet 

och uppdatera kontrakten mellan Arkiv Sörmland och kommunerna. Vår 

ambition är att öka näringslivskontakter i länet, under 2020 främst i Oxelösunds 

och Nyköpings kommun. Avsikten är att ha relativt likalydande kontrakt med 

länets kommuner. 

Sprida kännedom om Arkiv Sörmland i länet.  
Vi arbetar ständigt för att länsinnevånare ska lära känna Arkiv Sörmland och vad 
vi kan erbjuda. Genom olika samarbeten med regionala samarbetspartners 
arrangerar vi seminarium, utformar informationsmaterial och föreläser om vår 
verksamhet.  
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Löpande arbete – förfrågningar - information 
Vi fortsätter att dagligen besvara förfrågningar som kommer in via mejl eller 
telefon samt genom Eskilskällan.  
 
Insatser för vård och bevarande  
Vi ger råd och handleder. Vi ger löpande kurser i arkivering till våra medlemmar. 
Vi erbjuder varje halvår våra medlemmar en grundkurs i arkivering i Arkiv 
Sörmlands lokaler. Varje halvår ges också en kurs i e-arkivering. Båda kurserna är 
mycket populära och blir snabbt fullbokade. 
 
E-arkivlösning för enskilda arkiv i Sörmlands län 
Under år 2020 fortsätter arbetet med en e-arkivlösning för Arkiv Sörmlands 
räkning. Satsningen sker i samverkan med Folkrörelsearkivet i Uppsala och Arkiv 
Gävleborg. Till nätverket knyts fler intresserade arkiv. Under 2020 kommer någon 
förening i Sörmland kunna påbörja sin digitala arkivering.  
 
Juridiskt stöd 
Arkiv Sörmland kommer att juridiskt granska och eventuell omformulera olika 
avtal under 2020. Detta gäller speciellt förutsättningarna för e-arkivet.  
 
Webbsida 
Sedan 2018 har Arkiv Sörmland en ny webbsida. Den fylls ständigt med relevant 
innehåll. Sedan 2020 finns en speciell plats på webbsidan som bara medlemmar 
kan ta del av. Medlemmar i Arkiv Sörmland får här tips och råd om arkivering. 
 
Marknadsföring och information 

 Varje vecka inlägg på vår Facebooksida 

 Bloggar (på webbsidan) 

 Utställningar i länet och i Eskilskällan 

 Samarbete med Munktellmuséet 

 Digitala utställningar på webbsidan  
 

En ny bok om Arkiv Sörmland och sörmländska arkiv  
Under året arbetas för att ta fram en egen bok om sörmländska arkiv och Arkiv 
Sörmland. Den kommer att innehålla främst redan publicerade artiklar. En 
arbetsgrupp arbetar vidare med frågan. Boken beräknas vara klar under 2020. 

 
Artiklar 

 Medlemsbladet ”Arket”, ett-två nummer per år 

 Tidskriften Eskilskällan 

 BM-bladet 
 
Arkivens Dag i november  
Arkiv Sörmland att samverka med arkiv i Nyköping vid 2020 års arkivens dag.  
 
Arkiv Sörmland representeras i många sammanhang:  

 Föreningen Bergslagsarkivs styrelse 

 Länsarkivarieföreningen, FSLA 

 Föreningen för enskilda arkiv i Mellansverige, FEAM 

 Arkivpedagogiskt nätverk 

 Svenska arkivförbundet (bildat 2018) 
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Arkiv Sörmland samverkar med: 

 Sörmlands hembygdsförbund 

 Länsbildningsförbundet i Sörmland 

 Sörmlands museum 

 Eskilskällan 

 Andra arkiv i Sörmland 
 
Arkivpedagogik 

 Ytterligare arkivpedagogiskt material, riktad till länets gymnasielever som 
läser historia, kommer att tillföras på webbsida. 

 
Arkiv Sörmland i samverkan med Södertörns högskola 

 Undervisa i arkivvetenskap, Södertörns högskola. 

 Undervisa i arkivpedagogik på Södertörns högskola 
 

Årliga länsträffen för arkivanställda i Sörmland 

 Arkiv Sörmland kommer, tillsammans med arkiv i Nyköping, att anordna 
en länsträff för arkivanställda i Sörmlands län under hösten 2020. 
 

Externa konsultuppdrag 

 För att finansiera vår verksamhet bedriver vi sedan många år en 
konsultverksamhet där vi arbetar med dokumenthanterings- och 
arkivvårdsinsatser riktade mot kommunal arkivverksamhet, föreningar 
och privata företag. Under 2020 kommer arbetet TC-arkivet från 
Munktellsmuséet att fortsätta.  

 Fortsatt uppdrag för föreningen FALK (Föreningen arkivanställda i landsting och kommun). Arkiv Sörmland 
tar hand om föreningens bokföring och medlemshantering. 

 
Styrelsen för Arkiv Sörmland  

 Arbetar för att ta fram uppdaterade riktlinjer för medlemskap och priser (tjänster) vid Arkiv Sörmland. 

 Arbetar enligt en ökad målstyrning.  

 Arbeta enligt en under 2017 beslutad strategisk plan för att nå alla kommuner inom en 4,5-årsplan. 

 Styrelsens ledamöter fungerar som ambassadörer för Arkiv Sörmland i länet och speciellt i den kommun 
han eller hon representerar.  

 Deltar i en utbildningsdag och en studieresa. 
 

Utvecklingsprojekt för år 2020 

Arkiv Sörmland har sedan 2016 erhållit ekonomiskt bidrag från Landstinget Sörmland, numera Region Sörmland, 

och från Statens Kulturråd för att: 

”Digitalisera och bevara ungas kommunikation och minnen” med fokus på ungdomars internetbaserade samtal. 

Projektet summeras och utvärderas under 2020.  

Arkiv Sörmland har för 2020 erhållit medel från Region Sörmland och Statens Kulturråd för att utveckla e-arkivet 

till att bli mer användarvänligt.  

 

 


