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Uppdragsbeskrivning 2018–2020
Jönköpings läns folkrörelsearkiv
Följande uppdragsbeskrivning har tagits fram för Jönköpings läns folkrörelsearkivs regionala uppdrag 2018-2020, med möjlighet för årlig revidering. Uppdragsbeskrivningen grundas i den regionala
kulturplanen, nationella kulturpolitiska mål samt regional utvecklingsstrategi.

Regional kulturplan 2018–2020

•

Region Jönköpings läns övergripande kulturpolitiska mål:

främja internationellt och interkulturellt
utbyte och samverkan

•

särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt
till kultur.

•

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.
I kulturplanen fastställs följande prioriteringsområden utifrån vilka samtliga verksamhetsområden ska arbeta:
•

kulturell infrastruktur

•

villkor för konstnärligt skapande

•

fokus på barn och ungas kultur

•

tillgängligt kulturliv

•

interregionalt, internationellt och interkulturellt samarbete

•

samverkan och dialog.

Nationella kulturpolitiska mål
För att förverkliga ett kulturliv för alla ska de
regionala verksamheter som erhåller medel inom
kultursamverkansmodellen ta särskild hänsyn till
följande horisontella mål som är relaterade till
modellen:
•

främja allas möjlighet till kulturupplevelser,
bildning och till att utveckla sina skapande
förmågor

•

främja kvalitet och konstnärlig förnyelse

•

främja ett levande kulturarv, som bevaras,
används och utvecklas

Regional utvecklingsstrategi >>2025
Det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet
i Jönköpings län ska planeras och genomföras i
enlighet med den regionala utvecklingsstrategin
(RUS) till 2025. De kulturpolitiska målen och
prioriteringarna förhåller sig därför till den
regionala utvecklingsstrategin. Den regionala
kulturplanen och den regionala utvecklingsstrategin verkar tillsammans för att nå gemensamma
målsättningar.
I arbetet med utvecklingen av Jönköpings län finns
sex horisontella perspektiv som länets aktörer ska
förhålla sig till oavsett vilket utvecklingsområde
de är verksamma inom:
1.

hållbarhet - människan, miljön, ekonomin

2.

jämlikhet

3.

jämställdhet

4.

mångfald

5.

attraktivitet

6.

internationellt perspektiv.

Övriga styrdokument
Utöver de regionala och nationella styrdokument
och mål som varit grund för uppdragsbeskrivning
finns verksamhetsspecifika styrdokument som påverkar verksamhetens inriktning. Utöver de som
listas här finns övergripande styrdokument och
lagar, exv. FN:s barnkonvention, lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk, diskrimineringslagen etc.
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Verksamhetsbeskrivning
Jönköpings läns folkrörelsearkiv är ett regionalt
arkiv med uppgift att inventera, insamla, förteckna, vårda och bevara arkivalier från folkrörelser
och föreningsliv i Jönköpings län. Folkrörelseoch föreningslivet har en mer än hundrafemtioårig historia. Föreningarna utgör en viktig del av
civilsamhället och bidrar till medborgarnas demokratiska skolning och engagemang. Jönköpings
läns folkrörelsearkiv är en ideell förening, vars
medlemmar består av läns- och distriktsorganisationer, Region Jönköpings län och länets samtliga
kommuner genom sina kulturnämnder (eller motsvarande).

Uppföljningsprocess
ÅRLIG UPPFÖLJNING. I verksamhetsberättelse
för föregående år ingår en kortfattad redovisning
av föregående års viktigaste aktiviteter och resultat
utifrån uppdragsbeskrivningen.
ÅRLIG DIALOG. I april kallar Region Jönköpings
län till en dialog kring det långsiktiga uppdraget
utifrån det underlag som verksamheten lämnat
i mars. Region Jönköpings län representeras av
ansvariga politiker och tjänstemän och verksam-

heten representeras av ordförande/verksamhetschef samt övrig personal som verksamhetschefen
bedömer som viktiga för samtalet.
PLANRAPPORT. Under det sista året i planperioden ska verksamheten rapportera hur det långsiktiga uppdraget för planperioden har uppfyllts.
Region Jönköpings län har rätt att besluta om särskild utvärdering av delar eller hela verksamheten
som uppdraget berör. Verksamheten ska i så fall
bidra med att ta fram relevanta uppgifter.

Tidplan
MARS. Årlig uppföljning/planrapport: Kvantitativ
och kvalitativ redovisning som förs vidare till
Kulturrådet, med verksamhetsberättelse som relaterar till uppdragsbeskrivningen.
APRIL. Årlig dialog.
MAJ-OKTOBER. Region Jönköpings läns fortsatta
budgetprocess, revidering av kulturplan samt dialog med staten.
NOVEMBER. Politiskt beslut om revidering av
uppdragsbeskrivningar och kulturplan.
DECEMBER. Politiskt beslut om budget
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Uppdrag 2018–2020
Jönköpings läns folkrörelsearkiv ska långsiktigt planera och agera enligt de nationella och regionala kulturpolitiska målen, kulturplanens prioriteringar samt regionens utvecklingsstrategi. Det regionala uppdraget
ska samspela med verksamhetens egen verksamhetsplan. Verksamhetsspecifika uppdrag utgår från de
viljeinriktningar som anges i regional kulturplan 2018–2020 för aktuellt verksamhetsområde.

Påbörja samtal om att inrätta
en 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.

•

Delta i kunskapsutvecklingen och med aktiviteter i koppling till kulturens roll för god hälsa.

Handlingsplaner
•

Jönköpings läns folkrörelsearkiv har en handlingsplan för tillgänglighet för enkelt avhjälpta
hinder samt tillgänglig webb och e-tjänster som
följs upp och uppdateras under planperioden.

•

Jönköpings läns folkrörelsearkiv har handlingsplaner för likabehandling samt nationella
minoriteter och minoritetsspråk som följs upp
och uppdateras under planperioden.

•

Likabehandlingsplanen ska uppdateras löpande
med aktuella åtgärder för att förebygga och
motverka sexuella trakasserier

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.

Övergripande uppdrag
•

Tillämpa barnrättsperspektivet i verksamheten
utifrån FN:s barnkonvention i ett systematiskt
och utvecklingsinriktat arbete.

•

Utveckla strukturer för samråd med länets aktörer inom berört konst/bildningsområde.

•

Främja interkulturella möten som återspeglas i
verksamheten.
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Beslutad i Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2019-03-20. Diarienummer RJL 2018/456.

Det regionala uppdraget för Jönköpings läns
folkrörelsearkiv 2018–2020 innefattar att:

