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Överenskommelse om Regional arkivverksamhet i Halland. 2018—

Hallands Kulturplan 2017-2020 är grunden för överenskommelsen.
Arkivverksamhet nuläge
I Halland finns många olika arkiv som förvaltas av skilda institutioner. De offentliga representeras
framförallt av kommuner, landsting och myndigheters arkiv. De enskilda, privata, arkiven förvaras till
stor utsträckning hos Folkrörelsearkiven i Halmstad och Varberg, Hallands näringslivsarkiv i Halmstad
samt de många hembygdsföreningarna i länet. Stiftelsen Hallands länsmuseer har dels ett stort
folkminnesarkiv, men också ett viktigt ämbetsarkiv som bl. a. rör bebyggelse och arkeologi i länet.
Många arkiv med ursprung i föreningsliv och näringsliv, finns idag även hos privatpersoner.
Organisation
Som övergripande samarbetsorgan för de enskilda arkiven finns Hallands Arkivförbund. Medlemmar
är följande föreningar med egna styrelser:
Folkrörelsernas arkiv i norra Halland
Folkrörelsernas arkiv i södra Halland
Hallands Näringslivsarkiv
Nykterhetsfolkets länsarkiv
samt Hallands Bildningsförbund med Halländska hembygdsrörelsen . De två sistnämnda saknar dock
depåer för arkivmaterial och bedriver sas ingen egen arkivverksamhet. Nykterhetsfolkets länsarkiv är
numera en stor deponent hos Folkrörelsernas arkiv i norra Halland och Hemybgdsrörelsen har
arkivlokaler i flera av landskapets hembygdsgårdar.
Hos Folkrörelsearkivet i södra Halland finns en arkivföreståndare anställd (100%), vid Hallands
Näringslivsarkiv råder samma förhållande (75%). Vid Folkrörelsearkivet i norra Halland finns en
arkivassistent (80%) samt en arkivarie (100%) som också arbetar med Stiftelsen Hallands länsmuseers
arkivfrågor och tillika fungerar som samordnare för Regional arkivverksamhet för enskilda arkiv.
(Länsarkivarie).
Vid Hallands kulturhistoriska museum finns i dag en arkivhandläggare som arbetar med
folklivsarkivet, diarium, ärendehandläggning (80%). Från 1 oktober kommer en arkivarie att anställas
vid Hallands kulturhistoriska museums arkiv (75%). I dagsläget har museets arkiv ingen plats i
arkivförbundet.
Vid Stiftelsen Hallands länsmuseer finns länsarkivarien anställd, vars främsta uppgift är att samordna
den enskilda arkivverksamheten i länet, driva gemensamma projekt, ta fram gemensamma policys
och rutiner samt initiera fortbildning för de anställda inom arkiven. Länsarkivarien är också
avdelningschef för arkivverksamheten inom Hallands kulturhistoriska museum och finns placerad i
Varberg. Styrdokument för verksamheten är Regionens kulturplan.
Finansiering
Arkivdepåerna inom Hallands Arkivförbund finansieras främst av statliga och regionala medel. Vissa

intäkter kommer från kommunerna och medlemsavgifter från deponerande föreningar samt
hyllmeteravgifter. En översyn över finansieringsfrågan är mycket viktigt för att kunna planera inför
framtida utveckling. För enklare hantering önskas samordning av finansieringen från region och
kommuner i länet.
Utveckling
Stiftelsen Hallands länsmuseer vill öka samordning mellan de olika enskilda arkivorganisationerna i
länet genom länsarkivariefunktionen som är förlagd till organisationen.
Stiftelsen vill öka tillgängligheten till arkivmaterial framförallt genom digitalisering och
webpublicering, men även erbjuda framförallt barn och unga besök på plats i funktionella forskarrum
och med professionell personal. Ämnen som arkivforskning och källkritik ingår i läroplanen på flera
nivåer i undervisning i dag.
Samarbetet mellan arkiv och utbildningsinstitutioner skall förstärkas både med skola och universitet.
Stiftelsen Hallands länsmuseer skall i sin verksamhetsplanering följa de strategiska utvecklingsmålen
för enskilda arkiv som fastslås i Kulturplanen.
Stiftelsen Hallands länsmuseer skall stödja och samverka med arkiv i Halland och uppmuntra till
samarbeten med andra samhällsfunktioner inom och utom länet.
Länsarkivariefunktionen bör i sitt uppdrag även arbeta stöttande och konsulterande med de
privatarkiv som inte finns inom någon arkivorganisation men som kan vara av regionalt intresse
såsom t e x arkiv från gods och gårdar, privatpersoner, företag. Detta har under senaste år skett med
exempelvis Radiostationen Grimetons arkiv, Ottersjö gårdsarkiv samt Hallbäckska pensionsstiftelsens
arkiv.
Ett av stiftelsen Hallands länsmuseers viktigaste uppdrag är att vårda och bevara samlingarna till
kommande generationer. Då det inom verksamheten finns stor kompetens inom vård och bevarande
skall detta också omfatta de arkiv som länsarkivarien har i uppdrag att samordna. Den nyss framtagna
Bevarandeplanen skall fungera som styrdokument framförallt för vårdinsatser.
Den organisation som de enskilda arkiven i dagsläget har behöver samordnas och fler
samordningsvinster finns att göra. De små arkivföreningarna i länet har alla samma syfte och mål och
bör arbeta för en tydligare gemensam struktur, då det är resurskrävande att driva de olika styrelserna
och verksamheterna enskilt. Genom en tydlig gemensam organisation blir verksamheten starkare.
Även Stiftelsen Hallands länsmuseers Folklivsarkiv bör få en gemensam samarbetsyta med de övriga
arkiven.
Den regionala arkivsamordningsfunktionen skall besitta hög kompetens för att stötta, rådgöra och
strategiskt planera för en väl fungerande enkild arkivverksamhet i länet och skall därför ingå i
nationella nätverk och delta i utbildningar rörande enkild arkivverksamhet.
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Hej
Översänder här utkast rörande regional överenskommelse rörande Regional Arkivsamordning som jag tagit fram i
samtal med Curry.
Som jag uppfattade det skall det bearbetas under hösten.
Jag skickar hemifrån då min jobbmejl inte fungerade i går och jag hoppas nu det går fram
Hej
Anna-Lena
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