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I år välkomnar Kalmar 

län Arkivförbund sina 

medlemmar till Astrid 

Lindgrens Näs i Vim-

merby där arkivförbun-

det kommer ha sitt års-

möte.  

Kallelse och övriga hand-

lingar skickas ut i god 

tid innan mötet som 

hålls den 12 april 2017.  

Mer information kom-

mer.  

Astrid Lindgren sitter på trappan 

till sitt barndomshem Näs i Vim-

merby. Fotograf: Torwald Eriksson, 

Astrid Lindgrens Näs AB. Bilden 

är beskuren. 

Årsmöte på Astrid Lindgrens Näs 

Nu har vardagen börjat 

igen efter jul och nyårs-

helger och vi kan konsta-

tera att 2016 har varit 

ett bra år för Kalmar 

läns Arkivförbund.  

Under våren genomför-

des en arkivkurs för 

medlemmar om att 

ordna och förteckna en-

skilda arkiv.  

I september månad bjöd 

arkivförbundet sina 

medlemmar på en upp-

skattad 2-dagars studie-

resa till Vadstena lands-

arkiv. Vår förhoppning 

är att i framtiden kunna 

anordna flera studiere-

sor; både kortare och 

längre sådana.   

Under 2016 har KLAF 

startat upp två olika 

projekt i samarbete med 

bland annat Landstinget 

i Kalmar län och länsar-

kiv i Skåne, Blekinge och 

Kronoberg. Projekten 

presenteras på sid. 2.  

Även våra medlemmar har 

varit aktiva under det år 

som gått och Kalmar Folk-

rörelsearkiv har startat 

upp ett tillgänglighetspro-

jekt som heter ”Öppna 

arkiv”. Du 

kan läsa 

mer om 

detta på 

sid. 2.  

KLAF:s 

länsarki-

varie  har 

under 

2016 arbe-

tat 40 % 

som arkiv-

konsult 

hos Oskarshamns kom-

mun. Förutom att hon har 

arbetat med att inventera 

kommunens centralarkiv 

har hon också packa kom-

munens äldre handlingar 

för flytt till stadshuset.  

Arkivens dag genomfördes 

även detta år med temat 

”Välkommen hem!” Da-

gen genomfördes på 7 

olika platser i Kalmar 

län. Mer information om 

detta hittar du på sid. 3. 
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Under 2016 har KLAF flera gånger uppmärksammat frågan om det glapp som uppstår mellan analog och digital arkivering. Lag-

ring av digital information för långtidsförvaring har börjat uppmärksammas i stora delar av Sveriges kommuner. Men hur är det 

med föreningar och företag? Vad händer med all den digitala informationen som uppstår i en förening eller ett företag? Finns 

långsiktlig plan för att hantera digital information? Hur hanterar man hemsidor och soci-

ala medier? Går det att spara dem digitalt och hur gör man det? 

Dessa frågeställningar är högaktuella och nu kommer ett samarbete mellan länsarkiven i 

Kalmar, Skåne, Kronoberg och Blekinge inledas. Arbetet kommer generera i både delpro-

jekt för respektive län och ett gemensamt projekt för att lyfta fram dessa frågeställningar. 

För mer information kontakta respektive länsarkiv! 

 

Kalmar läns Arkivförbund, Skånes Arkivförbund, Blekingearkivet och Kronobergsarkivet. 

Det digitala glappet 

Under hösten 2016 startade Föreningen 

Kalmar Folkrörelsearkiv upp sitt pilot-

projektet Öppna arkiv. KLAF är medar-

rangör och har en samordnande roll och 

sprider information om projektet via 

nyhetsbrev, hemsida och via sociala 

medier m.m.  

 

Syfte 

Syftet med projektet är att tillgänglig-

göra arkivets unika material för forsk-

ning och allmänhet.  

 

Upplägg 

- Ett specifikt studiematerial har tagits 

fram med hjälp av studieförbund 

 

- Informations- och inspirationsmöten 

ska anordnas för att förankra projektet 

 

Produktion av informationsbroschyr att 

distribueras till medlemmar och studie-

förbund 

 

För mer information kontakta projektle-

dare Christer Bergqvist, Kalmar Folkrö-

relsearkiv, telefon 072-3385133  

Öppna arkiv 

Kalmar läns Arkivförbund har fört 

diskussioner med Landstingets kultur-

enhet och kommit fram till att KLAF 

som paraplyorganisation för arkiven, 

bör ta initiativ till ett långsiktigt arbete 

för arkiven.  

 

Handlingsplanen gäller de arkivin-

stitutioner som tar emot enskilda arkiv. 

och även de kommuner som tar emot 

material från enskilda arkiv. 

 

Upplägg 

 

- Kartläggning av nuläget för arkiven 

med hjälp av en enkät 

 

- Diskussion med arkiven om en gemen-

sam långsiktig plan för arkiven inom 

ett par områden 

 

Arbetet drivs som ett projekt där Kal-

mar läns Arkivförbund är projektägare 

i samarbete med Kalmar folkrörelsear-

kiv och Landstingets bildnings- och 

kulturförvaltning i Kalmar län.  

 

Kalmar läns Arkivförbund har ansökt 

om projektmedel för genomförande av 

handlingsplan hos Kulturenheten i 

Kalmar läns landsting.  

 

Bakgrund 

I Kulturplanen för Kalmar län 

står att läsa under prioriterade 

områden: 

 

”För att greppa arkivsituationen inom 

kultur, ska en långsiktig plan tas fram 

avseende behov, resurser, kompetens, 

digitala databaser, lokaler, tillgänglig-

het och huvudmannaskap. Det är ett 

omfattande arbete och förutsätter resur-

ser för åtminstone ett år. Därefter krävs 

beslut på hur frågan ska hanteras vi-

dare. En viktig part i arbetet är Kalmar 

läns Arkivförbund som, för att ha kapa-

citet att delta i arbetet bör få ett utökat 

anslag kopplat till en överenskommelse 

om regionalt uppdrag”. 

 

Referensgrupp 

En referensgrupp har bildats med re-

presentanter från KLAF, Norra Kalmar 

läns Föreningsarkiv, Emmabodabyg-

dens Arkivförening, Designarkivet och 

Västerviks musikbibliotek & visarkiv. 

 

Möten mellan arkiven 

Efter sammaställning av enkäten kom-

mer KLAF att kalla till ett gemensamt 

möte där även Landstingets kulturen-

het bjuds in.  

 

Vid detta möte presenteras resultatet 

av enkäten och en diskussion kan på-

börjas om det går att hitta några punk-

ter som arkiven i länet gemensamt kan 

komma överens om.  

 

Om vi lyckas med detta, är ambitionen 

att få med dessa punkter i revideringen 

av Kulturplanen för 2015-2017. 

 

För mer information kontakta projekt-

ledare Karin Lokrantz Nilsson, Kalmar 

läns Arkivförbund  

 

 

Handlingsplan för enskilda arkiv i 

Kalmar län 

Nyhetsbrev från KLAF Sida 2 

 



Kalmar läns Arkivförbund erbjuder 

enskilda föreningar att upprätta och/

eller uppdatera sina tillgänglighetspla-

ner.  

 

För mer information om arkivförbundets 

handlingsplan för ökad tillgänglighet 

2017-2018, besök vår hemsida!  

 

www.arkivkalmarlan.nu    

 

 

 

 

Kalmar läns Arkivförbund har antagit 

en handlingsplan för ökad tillgänglighet 

för personer med funktionsnedsättning. 

Eftersom KLAF ingår i samverkansmo-

dellen och Kalmar läns Kulturplan så är 

vi skyldiga att ha en aktuell tillgänglig-

hetsplan.  

Kalmar läns Arkivförbund arbetar för 

att perspektivet på tillgänglighet ska 

genomsyra och vara en självklar del av 

vårt sätt att arbeta. 

Vår utgångspunkt är att begreppet 

funktionsnedsättning är individrelaterat 

och innebär att en person har någon 

form av fysisk eller psykisk funktions-

nedsättning. Begreppet handikapp syf-

tar däremot på relationen mellan individ 

och miljö. Ett handikapp uppstår inte 

förrän en person med funktionsnedsätt-

ning möter ett hinder i omgivningen som 

hindrar vederbörande från att leva ett 

normalt liv. 

 

Tillgänglighetsarbetet inriktas på att 

genom anpassningar i miljön och genom 

hjälpmedel minska så många hinder 

som möjligt. I detta arbete är ändamåls-

enliga och anpassade tekniska lösningar 

viktiga men långt ifrån tillräckliga. Ett 

framgångsrikt arbete är också en fråga 

om inställning, attityd och förhållnings-

sätt. 

 

Åtgärder 

Kalmar läns Arkivförbund åtar sig att 

informera Kalmar läns enskilda arkiv 

och övriga medlemmar om arkivförbun-

dets handlingsplan för ökad tillgänglig-

het. 

 

Under januari 2017 kommer KLAF 

att lansera sin nya hemsida så håll 

utkik!  

Hemsidan kommer ha ett helt nytt 

utseende och förhoppningsvis bli bra 

mycket lättare att navigera både för 

användare och administratör.  

Som tidigare kommer hemsidan att 

spegla arkivförbundets verksamhet 

men ha en tydligare profil och typ-

snitt. Lanseringen av den nya hemsi-

dan är en del i arbetet med arkivför-

bundets handlingsplan för ökad till-

gänglighet 2017-2018.   

Du kan läsa mer på hemsidan under 

rubriken Om KLAF/Styrdokument på 

www.arkivkalmarlan.se.  

 

VÄLKOMNA ATT BESÖKA VÅR 

HEMSIDA! 

 

I Kalmar hade så många som 5 olika 

föreningar och arkiv samlats på samma 

ställe! Förutom Kalmar Folkrörelsearkiv  

visade även Kalmar Waldorfskolan, 

Ljungby Hembygdsförening, Kalmar 

läns Hembygdsförbund, Kalmar Vete-

rantåg upp sina olika verksamheter. 

 

Andra föreningar och arkiv som medver-

kade var: Designarkivet, Biologiska 

museet, Oskarshamn, Genealogiska 

föreningen i Kalmar och Torsås, Borg-

holms kommunarkiv och Emmabodabyg-

dens Arkivförening. 

I Kalmar län hade 17 arkivinstitutioner, 

föreningar och museer m.m. öppet under 

Arkivens dag på 7 olika platser/städer i 

länet.  

 

Årets arrangemang lockade ca 400 per-

soner till länets olika arkivinstitutioner 

och föreningar.  

 

På 3 platser i länet samarbetade flera 

olika föreningar och arkiv. I Västervik 

var det 2 samarrangemang, dels Tjust 

släktforskarförening tillsammans med 

Västerviks musikbibliotek & visarkiv 

och Arkivcentrum Västervik där Väster-

viks museum, Norra Kalmar läns före-

ningsarkiv och Västerviks kommun 

visade upp sin verksamhet.  

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2017-2018  
Antagen 2016-12-14 

Kalmar läns Arkivförbund lanserar sin nya hemsida! 

Arkivens dag—Välkommen hem!  

Sida 3 Årgång 2017, utgåva 1 

”Flera personer har hört av sig och 

kommer troligtvis att flytta över sina 

föreningars arkiv till 

Föreningsarkivet.” 

 
Norra Kalmar läns föreningsarkiv, 

Västervik 



av arkivmaterial 

 

Verksamhetsplan för 2017 – 2018 

Följande områden prioriteras de kom-

mande åren: 

 

- att få till stånd ett samarbete med 

arkiv från andra län för att lösa det 

”digitala glappet” 

 

- att ta initiativ till en handlingsplan 

för arkiven i länet, enligt skrivningar 

i Kulturplanen och överenskommel-

sen mellan KLAF och landstinget 

 

- att producera minst två nyhetsbrev 

per år med information till KLAF:s 

medlemmar 

 

- att anordna minst två nätverksträf-

far per år för medlemmarna 

- att under 2017 ha en tillgänglig och 

anpassad hemsida 

 

- att ha antagit jämställdhets- och 

tillgänglighetsplaner 

Verksamhetsplan för Kalmar läns Arkivförbund 2017-2018 
Antagen 2016- 12-14 

För mer information kontakta länsar-

kivarie Karin Lokrantz Nilsson 

 

 

 

 

Vision 

Arkiven i Kalmar län arkiverar allt 

bevarandematerial, är en efterfrågad 

kunskapskälla som är tillgänglig för 

alla. 

 

För att nå visionen arbetar KLAF för: 

 

- att länets arkivbildare lämnar in sitt 

bevarandematerial till arkivinstitut-

ionerna i Kalmar län 

 

- att arkivmaterial används i olika 

former av undervisning då det rör sig 

om grundforskning i förstahandskäl-

lor och obearbetat material 

 

- att synliggöra, tillgänglig- och levan-

degöra arkiven i Kalmar län 

 

- att i samarbete med andra aktörer 

finna en lösning på hur vi ska hantera 

det ”digitala glappet” som uppstår 

mellan analogt och digitalt bevarande 

 

Kalmar läns Arkivförbunds främsta uppgift är att 

värna om de enskilda arkiven i Kalmar län. Dessa 

arkivinstitutioner står utanför arkivlagens skydd 

och behöver en regional instans att vända sig till för 

stöd och rådgivning. Det finns ett flertal folkrörelse, 

förenings- och kommunala arkiv i länet samt även 

flera specialarkiv. 

 

Kalmar läns Arkivförbund tar inte emot arkiv-

material utan hänvisar till närmsta arkivinstitut-

ion i Kalmar län. 
 

 

För mer information, besök arkivförbundets hemsida! 

Vi finns även på facebook! 

 

www.arkivkalmarlan.nu  

 

 

VARMT VÄLKOMMEN TILL ARKIVFÖRBUNDETS  

GEMENSKAP! 

KLAF 

- med tanke på arkiven! 

Box 705 

572 OSKARSHAMN 

Telefon: 0491-880 32 

klaf@oskarshamn.se 

karin.lokrantz@oskarshamn.se  

K a l m a r  l ä n s  

A r k i v f ö r b u n d  


