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   Dnr 62-2009/3781 
 Riksarkivets nämnd för enskilda arkiv   
 Beslutsprotokoll   
    
     2009-10-01 
 
Plats: Riksarkivets styrelserum 
Närvarande: 
Ordförande: Tomas Lidman, riksarkivarie 
Ledamöter:  Yvonne Bergman, arkivchef, Arkivcentrum Örebro län 
 Mats Danielsson, arkivchef, Forskningsarkivet vid Umeå Universitet 
 Katharina Prager, verkställande direktör, Bra Arkivkonsult & Co AB 

Hans Sjögren, professor vid Linköpings universitet, Inst. för ekonomisk och 
industriell utveckling 

 Onita Wass, VD, Millesgården 
Sekreterare: Katalin Gere, 1:e arkivarie vid Riksarkivet 
 
Förhinder:  Markku Peura, rektor i Sverigefinska skolan i Upplands Väsby   
 
 
1. Sammanträdet öppnas 
Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade deltagarna välkomna. Nämndens nya 
ledamot professorn Hans Sjögren och de övriga ledamöterna presenterade sig kortfattat.  
 
2. Val av justeringsman  
Till justeringsman valdes Mats Danielsson. 
 
3. Godkännande av föredragningslista 
Den tidigare utsända föredragningslistan godkändes. 
 
4. Meddelanden från ordföranden, sekreteraren och ledamöterna 
Ordföranden redogjorde kort för nämndens arbetssätt. Det konstaterades att de ändringar som 
skedde i förordningen (2007:1179) med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven genom 
förordning 2009:741 inte berörde nämndens verksamhet.  
 
Sekreteraren delade ut en nyligen av Riksarkivet framtagen rapport om de enskilda arkiven i 
Sverige. Rapporten är baserad på den enkätundersökning som genomfördes våren 2009 bland 
de institutioner som uppbär verksamhetsbidrag från nämnden.  
 
Vidare utdelade sekreteraren kopior av en promemoria insänd av Eva Malmberg, 
landsarkivarie i Vadstena rörande ett besök vid Storebro bruksarkiv. Promemorian som har 
bäring på ansökan från Kalmar läns arkivförbund kom sekreteraren till handa endast någon 
dag före nämndens möte. 
 
5. Redogörelse för ekonomin  
Sekreteraren redogjorde för nämndens ekonomiska läge den 1 oktober 2009 
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Medel i 2009 års anslag (Regleringsbrev 2008-12-11)   
 
Bidrag till regional arkivverksamhet (anslag 28:22):    6 228 000,00 kr 
Nämndens del av Riksarkivets ramanslag (anslag 28:21): 11 951 000,00 kr 
Riksarkivets administrativa kostnader:  -100 000,00 kr 
 
Medel till nämndens disposition 2009-01-28:  18 079 000,00 kr 
 
 
Nämndens beslut om fördelning av medel (2008-01-28) 
Bidrag till regional arkivverksamhet (anslag 28:22):    6 228 000,00 kr 
Medel avsedda för verksamheten vid ARAB (anslag 28:21): 6 623 000,00 kr 
Nämndens del av Riksarkivets ramanslag (anslag 28:21): 4 601 199,90 kr 
Summa:  -17 452 199,90 kr 
 
Medel till nämndens disposition 2009-10-01: 626 800,10kr 
 
6. Fördelning av bidrag  
Till sammanträdet hade 17 ansökningar inkommit (Dnr. RA 62-2009/3781). Nämnden har 
beslutat om att kvarvarande medel ska fördelas enligt följande:   
 
I. Verksamhetsbidrag/baskostnader   
 Sökt belopp:  Beslut: 

1.Näringslivsarkivet i Jönköpings län (hyra av lokal) 65 000 kr       Avslag. 
                                                             

Kommentar: Nämnden kunde inte se att verksamheten hos Näringslivsarkivet i 
Jönköpings län etablerats på en stabil, institutionell nivå, trots tidigare stöd. Nämnden vill 
avvakta tills en verksamhetsplan och en plan för långsiktig finansiering presenteras innan 
ytterligare stöd kan beviljas. 
 
II. Inventeringar  

  Sökt belopp: Beslut: 
 1.   Östergötlands Arkivförbund, ÖLFA (Gåramålningar) 60 000 kr  30 000 kr 
 2.  Sverigefinländarnas arkiv (Sverigefinsk teaterverksamhet) 85 000 kr Avslag. 
 3. Folkrörelsernas arkiv för Värmland 50 000 kr 50 000 kr 
 
  Summa: 195 000 kr 80 000 kr 
 
Kommentar: Sverigefinländarnas projektupplägg bör enligt nämndens uppfattning 
konkretiseras mer med tanke på förväntat resultat, förslagsvis genom en mindre pilotstudie.  

 
III.  Tillgängliggörande av arkiv    
  Sökt belopp: Beslut:  

 1.  Föreningsarkivet Västernorrland (Digitalisering av fanor) 45 000 kr  Avslag.  
 2.  Kalmar läns arkivförbund (Storebro bruksarkiv arkivredov.) 100 000 kr  65 000 kr 

 3.  Föreningen Näringslivsarkiv i Uppsala län (Forskarvägledn.) 70 000 kr  Bordläggs. 
 4.  Skånes näringslivsarkiv (Registrering av arkivfört. i databas)  40 000 kr 21 800 kr 
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 5.  Grekiskt kulturcentrum (Tidskrifter för demokrati) 81 000 kr  Avslag. 
  

 Summa:   371 000 kr    86 800 kr 
 
Kommentar: Föreningens Näringslivsarkiv i Uppsala län ansökan bordlades i avvaktan på 
att projektbeskrivningen preciseras med tanke på upplägg och målgrupp(er). Nämnden 
ansåg vidare att institutionen bör överväga att öka tillgängligheten och sökbarheten 
genom utveckling av webbsidan i stället för publicering av beståndsöversikten i tryckt 
form.  
 
Nämnden ansåg att ansökan från Grekiskt kulturcentrum inte avsåg ett arkivprojekt.  
 
IV.  Utvecklingsprojekt 

  
  Sökt belopp:  Beslut: 

 1.  ARAB (Implementering av förteckn. syst. Calm ) 100 000 kr  90 000 kr 
 2.  Hallands Näringslivsarkiv genom HAF1 (Typologisering) 40 000 kr 40 000 kr  
 
  Summa:   140 000 kr       130 000 kr 
 
Kommentar: Båda projekten innebär – förutom den omedelbara nyttan för det egna arkivet – 
att kunskaper av generell karakter rörande elektronisk arkivredovisning kan utvinnas. 
Nämnden förväntar sig att ARAB redovisar dessa i rapportform vid slutförd implementering av 
systemet.   
 
V.  Flyttning av arkiv och inköp av utrustning 

  Sökt belopp:  Beslut: 
1.  Företagsarkivet i Westerbotten (Från Hörnefors t. Umeå)  100 000 kr  100 000 kr 
2.  Arbetarrörelsens arkiv i Landskrona  49 000 kr  Avslag. 
3.  Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland genom HAF  50 000 kr 50 000 kr  
4.  TAM-arkivet (Utbyggnad o. kompakthyllor)  250 000 kr  Avslag. 
5.  Jönköpings läns folkrörelsearkiv (Flytt t. reg. arkivcentrum)  275 000 kr 100 000 kr 
6.  Hallands näringslivsarkiv/HAF (Flytt t. reg. arkivcentrum)  80 000 kr  80 000 kr 
  

  Summa:  804 000 kr      330 000 kr  
 

Kommentar: I enlighet med nämndens praxis prioriterades flyttning till regionalt 
arkivcentrum (nr. 5 och 6) och flyttning till bättre och för forskare mer tillgängliga 
arkivlokaler (nr.1). Som regel tillåter dock inte nämndens budget beviljande av några 
större summor för en och samma sökande vid samma tillfälle. 
 
Medel till Företagsarkivet i Westerbotten beviljades under förutsättning att 
överflyttningsprocessen till Umeå senast påbörjas under år 2010, i annat fall blir 
institutionen återbetalningsskyldig enligt förordningen 2007:1368 om statsbidrag till 
enskilda arkiv. 
 
TAM-arkivet har inte tidigare involverat nämnden i vare sig planerings- eller 
genomförandeprocessen. Ett avslutat ”projekt” kan inte berättiga till bidrag.  
     
                                                 
1 Hallands Arkivförbund 
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Sammanlagt har 626 800 kr fördelats av de 626 800 kr disponibla kr.  
 
 
7. Övriga frågor 
 Inga övriga frågor avhandlades under denna punkt. 
  
8. Datum för nästa sammanträde 
Nästa sammanträde bestämdes till onsdagen den 28 januari 2009 kl.13.00 i Riksarkivets  
styrelserum. 
 
 
   
 
Katalin Gere      Mats Danielsson  
Sekreterare, protokollförare    Justeringsman   


