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Riksarkivets fördelning av bidrag till enskild arki vverksamhet 2014  
 
Efter samråd med Samarbetsrådet för enskilda arkiv den 31 januari 2014 har Riksarkivet 
beslutat att fördela bidrag enligt följande: 

 
1. Bidrag till centrala eller rikstäckande institutioner och organisationer, utanför 
samverkansmodellen1:   
Riksarkivet får använda högst 8 451 000 kr för bidrag till enskilda arkiv enligt regeringens 
regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Riksarkivet.  

   
Nedanstående uppställning visar de tio (10) institutioner och organisationer som har sökt 
medel inom denna kategori och Riksarkivets beslut om fördelning (i kr) som 
verksamhetsbidrag och i förekommande fall även som utvecklingsbidrag (b): 
 
Institution  Bidrag 2013 Sökt 2014  Beviljat 2014   
1.a.  ARAB  6 450 000 6 592  000 6 450 000 
1.b.  ARAB – utvecklingsbidrag   100 000 
2.a.  Centrum för Näringslivshistora, CfN 200 000 400 000 200 000 
2.b.  CFN – utvecklingsbidrag   100 000 
3.  TAM-arkivet 500 000 529 850 520 000 
4.a.  Folkrörelsernas Arkivförbund, FA 300 000 300 000 300 000 
4.b. FA – utvecklingsbidrag   50 000 
5.   Sverigefinländarnas arkiv 270 000  500 000 290 000 
6.a. Svenska Migrationscentret (Emigrantr.) 100 000 400 000 100 000 
6.b.  Sv. Migrationscentret utvecklingsbidrag   50 000 
7.a.  Näringslivsarkivens Förening, NAF 125 000 125 000 125 000  
7.b.  NAF & FA – utvecklingsbidrag  50 000 50 000 
8.  Genealogiska föreningen 100 000  100 000 100 000 
9. Svenskt Seriearkiv, Seriefrämjandet  300 000 Avslag 
10. Repository Lane HB (Spelarkivet)  384 000 Avslag 
  
Summa (kr):  8 345 000 9 759 850 8 435 000 

 
Kommentarer beträffande utvecklingsbidrag:        
Utvecklingsbidrag är ett engångsbelopp för ett i berörd ansökan angivet ändamål som 
Riksarkivet bedömer vara av särskilt intresse för de enskilda arkivens utveckling i ett 
nationellt perspektiv. 
 
1.b. Utvecklingsbidrag till ARAB är avsett att användas för att fullborda flytten till 
Flemingsberg genom att ombesörja transporten av arkivmaterial från den kvarvarande 
Jakobinadepån i Grängesberg och nödvändiga ometiketterings- och registreringsarbeten.  
 
2.b. Utvecklingsbidrag till CfN är avsett att användas för att främja användandet av 
källmaterial såväl i forskning och undervisning som i olika produkter så som webbplatser, 
böcker och utställningar samt för att vidareutveckla CfN:s arbete med History Marketing. 
 
4.b. Utvecklingsbidrag till FA är avsett att användas för att vidareutveckla och intensifiera 
FA:s arbete med sin utbildningsverksamhet. 
 

                                                 
1 I enlighet med 10 § förordningen (2009:1593) med instruktion till Riksarkivet och förordningen (2007:1368) 
om statsbidrag till enskilda arkiv. 
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6.b. Utvecklingsbidrag till Svenska Migrationscentret i Karlstad är avsett att användas för att 
vidareutveckla institutionens forskningsfrämjande samarbete på nationell nivå och sitt 
arkivpedagogiska arbete mot skolor, ungdomar och barn. 
 
7.b. Utvecklingsbidrag till NAF och FA är avsedda att användas för att genomföra en 
utredning angående ett eventuellt samgående mellan FA och NAF enligt särskild ansökan. 
 
Redovisning av utvecklingsbidrag 
Alla sökande som erhåller någon form av utvecklingsbidrag ska redovisa hur bidraget har 
använts och vilket resultat har uppnåtts genom att till Riksarkivet inlämna en kortfattad 
rapport (högst två A4-sidor) senast tre månader efter det att bidraget i enlighet med angivet 
ändamål har förbrukats, dock senast tre månader efter utgången av det verksamhetsår under 
vilket bidraget har beviljats. Om bidraget avser inköp av exempelvis utrustning ska en 
vidimerad kopia av inköpskvittot insändas. Om bidraget avser framställning av en viss 
produkt i form av en bok, en broschyr eller en utredningsrapport mm ser Riksarkivet fram 
emot att motta ett exemplar av den.  
 
2. Verksamhetsbidrag till regionala institutioner och organisationer utanför 
samverkansmodellen2: 
Riksarkivet får för bidragsgivning till regional arkivverksamhet disponera 446 000 kr av 
Kulturrådets ramanslag enligt regeringens Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende 
Statens kulturråd. (Uppskrivning med 10 000 kr.) 
 

Nedanstående uppställning visar de två (2) institutioner/organisationer som har sökt medel 
inom denna kategori och Riksarkivets beslut om fördelning (i kr):  

 
Institution  Bidrag 2012 Sökt 2013  Beviljat 2014   
1.  Föreningsarkiven i Stockholms län  294 000 295 000  300 000 
2.  Fören. Stockholms Företagsminnen  142 000 200 000 146 000 
 
Summa (kr):  436 000 495 000 446 000 

 
3. Resterande medel 
Vidare har Riksarkivet beslutat att reservera 16 000 kr av anslaget för Riksarkivets 
administrativa kostnader för bidragsgivning samt för reseersättningar och eventuella övriga 
kostnader för samarbetsrådets verksamhet. 
 
Överklagande 
Enligt förordningen (8 §, 2007:1368) om statsbidrag till enskilda arkiv kan 
Riksarkivets beslut inte överklagas.  
 
Vid behandlingen av detta ärende var även Katalin Gere, processansvarig för enskild 
arkivverksamhet närvarande som föredragande. 
 
 
 
Björn Jordell 
Riksarkivarie   Katalin Gere 
   Processansvarig för enskild arkivverksamhet  

                                                 
2 I enlighet med förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet. 


