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Årsavtal med Föreningsarkivet i Jämtlands län för
verksamhetsåret 2017
1.

Allmänna förutsättningar

Föreningsarkivet i Jämtlands län är en ideell organisation för föreningar
inom regionen. Föreningsarkivet utgör en viktig del av vårt gemensamma
kulturarv med kontaktytor mellan kultur, föreningsliv och myndigheter.
Verksamheten finansieras genom bidrag inom samverkansmodellen,
genom medlems-, arkiv- och kursavgifter samt genom projekt. Region
Jämtland Härjedalen tecknar avtal med Föreningsarkivet om ett
kulturarvsrelaterat utbud. De nationella kulturpolitiska målen samt
Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2015-2018 är styrande för
verksamheten. Verksamheten ska bidra till länsinvånarnas livskvalitet och
till en kontinuerlig förnyelse av kulturlivet. Hänsyn ska tas till behov och
önskemål från kommuner och civilsamhälle. Föreningsarkivet ska
medverka till att länets befolkning blir delaktig i och får del av länets
kulturliv samt medverka till en positiv livsmiljö, hållbar utveckling och
tillväxt. Det mångkulturella perspektivet liksom mångfald, jämställdhet,
jämlikhet och delaktighet ska beaktas. Kulturplanens tre prioriterade
områden, kultur för alla, de professionella kulturskaparna - kärnan i
kulturlivet och kulturdriven tillväxt, ska integreras i verksamheten.
Handlingsplan för ökad tillgänglighet följs upp vid utgången av 2017.
Verksamheten ska riktas till barn och unga där arbetet mot skolan är ett
prioriterat område.

2.

Uppdrag

Det regionala uppdraget till Föreningsarkivet är att bedriva en
inkluderande verksamhet med grund i folkbildningen och det livslånga
lärandet. Föreningsarkivet ska förverkliga regional och nationell
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kulturpolitik och vara en resurs för kommuner, skola, civilsamhälle och
kulturskapare. Verksamheten ska nå alla kommuner i regionen och
tillgodose prioriterade gruppers särskilda behov, vilket inkluderar personer
med funktionshinder, barn, unga och äldre samt utlandsfödda. Regionen
ansvarar för att hantera och följa upp det årliga uppdraget till
Föreningsarkivet.

Uppdraget till föreningen är att:
● samla,

inventera, vårda och bevara handlingar, föremål mm från

föreningar och enskilda
●

bidra till att dokumentera och tillgängliggöra länets historia

●

särskilt rikta verksamhet till målgruppen barn och unga

●

fungera som service- och rådgivande organ i arkivfrågor för

föreningslivet
●

kunna bistå regionen med kunskapsunderlag inom sitt

verksamhetsområde.
● kunna

företräda regionen i kulturarvsrelaterade sammanhang samt i

samarbeten på nationell och internationell nivå.

3.

Mål/Förväntat resultat

För 2017 anger regionen följande mål/förväntade resultat:
● Föreningsarkivet

har utvecklat formerna för samverkan inom

arkivområdet
●

Föreningsarkivet erbjuder genom arkivpedagog, insatser på fortsatt hög

nivå till barn och ungdomar
●

Föreningsarkivet genomför programverksamhet i samverkan med andra

och erbjuder ett brett utbud av hög kvalitet
● Samtliga

regionens kommuner nås av verksamheten

● Föreningsarkivet

har bidragit till ökad samverkan inom Regionalt

kulturforum.
● Föreningsarkivet

har följt upp och utvecklat verksamhet avseende

kvalitet och förnyelse
●

Föreningsarkivet garanterar god tillgänglighet för personer med

funktionshinder. Insatser för ökad tillgänglighet, tillgänglig web och enkelt
avhjälpta hinder ska vara genomförda enligt Föreningsarkivets
handlingsplan.
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4.

Inriktning

I enlighet med, Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2015-2018, ska
Föreningsarkivet verka för medborgarinflytande, samverkan,
kompetensöverföring och tillgänglighet för att uppnå målen och ska i linje

med detta:
● ge

förskolor/skolor och föreningsliv inflytande och möjlighet att påverka

arkivets utbud
●

sträva efter att öka tillgängligheten till arkivet för länets alla

medborgare, bland annat genom informationsinsatser och sökmöjligheter
via internet (arkivförteckningarna på Nationella arkivdatabasen).
● kontinuerligt

och aktivt bistå med kunskap och inspiration om arkivets

resurser och på så sätt bidra till en ökad kulturkompetens hos länets
invånare.
●

aktivt samverka med andra kulturarvs- och kulturinstitutioner samt

föreningslivet för en kostnadseffektiv och medborgaranpassad
kulturarvsutveckling i länet.

5.

Utvecklingsområden enligt kulturplanen

Föreningsarkivet avser under perioden att;
● utveckla

delaktighet, medskapande och engagemang bland

arkivbesökarna
● fortsätta

metodutveckling inom området barn och unga

● utveckla

publika aktiviteter för äldre med särskilt perspektiv på kultur

och hälsa
● arbeta

för en aktiv dokumentation av regionens föreningsliv och sociala

rörelser
● utveckla

det nordiska samarbetet kring kulturarvspedagogik

● utveckla

samarbetet med övriga föreningar och verksamheter i

Landsarkivhuset
● driva

och utveckla arbetet inom Arkivpedagogiskt Forum och Nordiskt

Arkivpedagogiskt nätverk

6.

Resultatmått/Nyckeltal

Följande resultatmått/nyckeltal skall redovisas genom årsredovisningen:

Arkivbildning:
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antal besök i fält/rådgivning till organisationer, antal deltagare
antal leveranser
antal hyllmeter
antal forskarsalsbesök
antal förfrågningar
antal utlånade volymer

Tillgängliggörande, utåtriktad verksamhet:
antal deltagare i aktiviteter totalt
antal deltagare i aktiviteter/kommun
antal lokala arrangemang
totala antalet arrangemang

Verksamhet för barn och unga:
antal besök av barn och ungdomar
antal besökta barn/ungdomar i länets skolor

Övrig verksamhet:
antal projekt
antal besök hemsida

Personal:
antal tillsvidareanställda
antal anställda med lönebidrag
antal viss tids/timanställda
antal årsverken

Finansiering totalt:
därav verksamhetsbidrag från region/kommun
därav statligt bidrag (enligt Kultursamverkansförordningen)
därav statligt bidrag (ej enligt Kultursamverkansförordningen)
därav EU-medel
därav övriga regionala bidrag
därav övriga statliga bidrag
därav övriga kommunala bidrag
därav övriga intäkter
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7.

Avtalstid

Upprättat avtal gäller under perioden 1 januari - 31 december 2017.

8.

Ekonomi/Ersättning

För verksamheten under år 2017 ersätter Region Jämtland Härjedalen
Föreningsarkivet Jämtlands län med ett enhetligt bidrag för basuppdraget
om totalt 1 745 tkr. Dessutom en förstärkning med 75 tkr (2016 och 2017)
för projekt ”demokrati, dialog och delaktighet- om vägar in i arkivet”.
Ersättningen inkluderar kostnader för lönerörelsen 2017. Beloppet kan
komma att justeras utifrån beslut om statsbidrag till regional
kulturverksamhet och nivån på ersättningen meddelas slutligt under mars
2017. Ersättningen utbetalas per den 20:e varje månad.

9.

Information, uppföljning och utvärdering

De angivna uppdragen, förväntade resultatet och aktuella resultatmått
som beskrivs för verksamheten följs årligen upp av Region Jämtland
Härjedalen. Redovisning av kvantitativa resultat ska inlämnas senast 28
februari genom Kulturdatabasen. Årsredovisning och kvalitativa resultat
ska inlämnas senast 31 mars eller på annan tid som regionförbundet
anger. Regionen äger rätt att besluta om särskild utvärdering av de delar
av föreningens verksamhet som avtalet berör. Föreningen ska i så fall
bidra med att ta fram för regionförbundet relevanta uppgifter och
underlag.

10.

Överlåtelse

Föreningen äger inte rätt att överlåta detta avtal till annan utförare.

11.

Omförhandling

Om väsentliga förändringar av förutsättningarna för detta avtal inträffar
under avtalsperioden, kan parterna när som helst begära omförhandlingar.
Parterna skall då delge varandra den information som är av betydelse för
omförhandlingen.

12.

Giltighet

Detta avtal är giltigt när avtalet undertecknats. Avtalet är upprättat i två
likalydande exemplar, varav parterna erhållit var sitt.
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Östersund 2016-12-

Östersund 2016 -12-

För Region Jämtland Härjedalen

För Föreningsarkivet i Jämtlands län

---------------------------------Robert Uitto
Ordförande regional utveckling

-----------------------------------

-----------------------------------------

--------Anders Byström

Bengt Bergqvist

Bitr. regiondirektör

Ordf. Föreningsarkivet i Jämtlands län
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