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Konsekvensbeskrivning vid oförändrat verksamhetsbidrag
Tjänsten som arkivföreståndare kommer att minskas från en 100% tjänst till en 50% tjänst.
Det torde vara uteslutet att få kvalificerad personal när endast en 50% tjänst kan erbjudas.
Öppettiderna kommer att minska från 19 till 10 timmar i veckan. Det skulle innebära betydligt
försämrad service till arkivbildare och forskare. Intäkter, deponeringsavgifter som årligen betalas av
våra aktiva arkivbildare kommer inte att öka i den takt som fordras för att täcka ökningen av våra
externa kostnader. Oförtecknade arkiv kommer att läggas på hög utan att bli tillgängliga.
I ett demokratiskt samhälle är öppen och fri information en grundpelare. De senaste veckornas
oroligheter i Europa har återigen visat hur viktigt kulturarvet är när museisamlingar, bokbestånd
och arkiv riskerar att gå förlorade eller plundras i Ukraina. Öppen tillgång till arkiv ger kunskap,
främjar demokrati och skyddar medborgarnas rättigheter. Arkiv är ett unikt arv som förs vidare
över generationer, ett storts samhälleligt kollektivt minne.
Linköpings föreningsarkiv arbetar med civilsamhällets historia, det vill säga det som ligger utanför
den offentliga sektorns verksamhet, exempelvis föreningar och de enskilda människornas historia.
Eftersom det saknas lagar som styr s.k. enskilda arkiv krävs engagemang och god kunskap om
förhållandena för att förhindra att värdefulla arkiv förloras. Vår målsättning är att de enskilda
arkiven ska vara lika tillgängliga som offentliga arkiv. Linköpings föreningsarkiv har ett etablerat
samarbete med Linköpings universitet i syfte att utveckla studenters och forskares användning av
arkivet. Lärare från universitetet har under lång period varit ordförande i föreningsarkivets styrelse.
Kostnaderna för att bevara, hantera och tillgängliggöra de analoga arkiven kommer alltid att finnas.
Genom ett förhöjt bidrag till 250 000 kr till Linköpings föreningsarkiv skapas en långsiktig lösning
för verksamheten, värdig en kommun stor som Linköping.
Denna konsekvensbeskrivning har fastställts av styrelsen för Linköpings föreningsarkiv.
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