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 Protokoll Dnr 62-2011/5372 
 Sammanträde 
Riksarkivets nämnd     2012-01-31 
för enskilda arkiv 
 
 
Närvarande: 
Björn Jordell, riksarkivarie, ordförande 
Yvonne Bergman, arkivchef, Arkivcentrum Örebro län 
Mats Danielsson, arkivchef, Forskningsarkivet vid Umeå Universitet 
Katharina Prager, VD, Bra Arkivkonsult & Co AB 
Hans Sjögren, professor vid Linköpings universitet, Inst. för ekonomisk och industriell 
utveckling 
 
Katalin Gere, 1:e arkivarie vid Riksarkivet, sekreterare 
 
Förhinder:  
Markku Peura, rektor i Sverigefinska skolan i Upplands Väsby 
Onita Wass, VD, Millesgården 
 
Plats: 
Riksarkivets styrelserum i Marieberg, Stockholm 
 
1 § Sammanträdet öppnas 
 
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.  
 
2 § Val av justeringsman 
 
   Katharina Prager valdes som justeringsman. 
 
3 § Godkännande av föredragningslista 
 
Den tidigare utsända föredragningslistan godkändes. 
 
4 § Meddelanden från ordföranden, sekreteraren och ledamöterna 
 
Ordföranden och sekreteraren berättade kortfattat om Riksarkivets medverkan i 
Samverkansrådet hos Statens kulturråd. Sekreteraren redogjorde för det uppdrag som ålades 
Riksarkivet i regeringens regleringsbrev för 2012, att med utgångspunkt i förslagen i 
Riksarkivets tidigare rapport redovisa roll och funktion för ett samarbetsråd för enskilda arkiv 
bl. a. avseende rådets roll som samverkansorgan gällande Riksarkivets bidragsgivning. Vidare 
berättade sekreteraren om Riksarkivets preliminära planer i samband med detta uppdrag.   
 
Yvonne Bergman sammanfattade sina erfarenheter i samband med införande av 
kultursamverkansmodellen ur ett regionalt perspektiv.  
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5 § Redogörelse för ekonomin  
 
För nämndens aktuella ekonomiska läge hade redogjorts i ett i förväg översänt PM. 
Sekreteraren kommenterade kort denna ekonomiska redogörelse och uppmärksammande 
ledamöterna på de förändringar som skedde i samband med övergången till 
samverkansmodellen.  
 
Nämndens totala anslag om 11 015 000 kr bestående av anslagsposterna 1:6 och 6:1 har 
minskat med 5 066 000 kr jämfört med anslaget för 2011. Det beror på att motsvarande 
summa har förts över till Statens kulturråd för att fördelas enligt samverkansmodellen till de 
ytterligare elva län som har anslutit sig till den fr.o.m. den 1 januari 2012. De län som arbetar 
för att ingå i modellen fr.o.m. 2013 är Dalarna, Gävleborg, Uppsala, och Värmland. 
Stockholms län avvaktar.   
 
Riksarkivet får disponera 2 564 000,00 kr (anslag 1:6) hos Statens kulturråd för fördelning 
regionalt till institutioner som inte omfattas av samverkansmodellen. Anslaget avser således 
verksamhetsbidrag enligt förordning (1996:1598) till de regionala folkrörelsearkiven, 
verksamhetsbidrag till de regionala näringslivsarkiven och övriga bidrag (utvecklingsbidrag)   
som fördelas av nämnden i enlighet med det som framgår av regleringsbrevet för 2012 till 
Statens Kulturråd (sid. 8 och 10). 
 
Nämndens del av Riksarkivets ramanslag (anslag 6:1) uppgår till 8 451 000,00 kr. 
 
6 § Fördelning av bidrag 
 
Verksamhetsbidrag  
 
Anslag 1:6 (Medel som Riksarkivet disponerar hos Statens Kulturråd.) 
 
1. Bidrag som lämnas enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional 

kulturverksamhet (verksamhetsbidrag till regionala folkrörelsearkiv) 
Regeringen har i regleringsbrevet till Statens Kulturråd avsatt 2 564 000 kr att fördelas i 
första hand regionalt av Riksarkivet. Förutom verksamhetsbidrag till folkrörelse- och 
näringslivsarkiv ingår även utvecklingsbidrag i denna summa. 
 
En förutsättning för att en regional eller lokal arkivinstitution ska komma i fråga för 
statsbidraget är, enligt förordningen, att regeringen förklarat institutionen berättigad till 
sådant stöd. Stöd lämnas endast till arkivinstitutioner som också får bidrag från ett 
landsting, en kommun eller annan huvudman. För att möjliggöra nämndens prövning 
gentemot förordningens regler, ska till bidragsansökan bifogas ett yttrande från det 
landsting, den kommun eller annan huvudman som avser att lämna bidrag till 
verksamheten för år 2012. Ansökan ska också innehålla en verksamhetsplan för år 2012. 
 
Till nämnden inkom fem (5) ansökningar från lika många bidragsberättigade institutioner1 
med tillhörande verksamhetsplaner och yttranden om regionalt/lokalt bidrag. Vidare har 
en ansökan inkommit om verksamhetsbidrag från Östergötlands Arkivförbund, ÖLFA. 
 

                                                 
1 Se regeringens regleringsbrev till Statens kulturråd för 2011, sidan 22. 
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Beslut:  
    
Nämnden beslutade att dela ut 294 000,00 kr (294 000,00 x 5 = 1 470 000 kr) var, till 
följande 16 regionala arkivinstitutioner:  
 
 

1. Dalarnas folkrörelsearkiv 
2. Folkrörelsearkivet för Uppsala län 
3. Folkrörelsernas arkiv för Värmland 
4. Arkiv Gävleborg 
5.   Föreningsarkiven i Stockholms län 
    
 

Ansökan från Östergötlands arkivförbund, ÖLFA avslogs på grund av att Östergötlands 
län f.r.o.m. den 1 januari 2012 övergick till Kultursamverkansmodellen och arkivet av den 
anledningen inte är berättigat till verksamhetsbidrag enligt förordningen (1996:1598) om 
statsbidrag till regional kulturverksamhet.  
 
Summa regionala folkrörelsearkiv: 1 470 000 kr   
 
2. Verksamhetsbidrag till regionala näringslivsarkiv 
Till nämnden inkom sex (6) ansökningar inom denna bidragskategori. 
 
Beslut: 
Nämnden beslutade att dela ut 142 000 kr var till nedanstående fem (5) regionala 
näringslivsarkiv.      
      
1.   Föreningen företagens historia Uppsala län    
2.   Föreningen Värmlandsarkiv      
3.   Föreningen Stockholms Företagsminnen 
4.   Arkiv Gävleborg      
5.   Arkivcentrum i Dalarna      
 
Ansökan från Östergötlands arkivförbund, ÖLFA avslogs på grund av att Östergötlands 
län f.r.o.m. den 1 januari 2012 övergick till Kultursamverkansmodellen och arkivet av den 
anledningen inte är berättigat till statsbidrag  från nämnden. 
        
Summa regionala näringslivsarkiv: 710 000,00 Kr 
  
Kommentar: 
Fr.o.m. den 1 januari 2006 är driftsbidragens storlek lika för alla de regionala 
näringslivsarkiv som lever upp till de kriterier som fastställts av nämnden. 
Anslagsgivningen och antalet näringslivsarkiv som berörs har förändrats med anledning 
av den pågående, gradvisa övergången till samverkansmodellen. 
 
Angående bidragsbeloppets storlek till dessa näringslivsarkiv grundade Nämnden sitt 
beslut på förra årets bidragsbelopp (140 000 kr) som utgjorde beräkningsunderlag för 
bidrag till regionala näringslivsarkiv inom samverkansmodellen enligt uppgift från 
Kulturdepartementet.  
   
 Anslag 6:1 (Riksarkivets ramanslag, totalt 8 451 000 kr) 
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3. Verksamhetsbidrag till centrala eller rikstäckande institutioner och 
organisationer  
Nedanstående uppställning visar de tio (10) institutioner och organisationer som har sökt 
medel inom denna kategori och nämndens beslut till fördelning (i kr): 
 
Institution  Bidrag 2011 Sökt 2012  Beslut 2012   
1.  ARAB                          6 500 000 6 625 000 6 450 000 
2.  Centrum för Näringslivshistora 200 000 2 000 000 200 000 
3.  Svenska Emigrantinstitutet  300 000 500 000 300 000 
4.  TAM-arkivet 500 000 500 000 500 000 
5.  Folkrörelsernas Arkivförbund, FA 250 000 300 000 300 000 
6.  Sverigefinländarnas arkiv 260 000  433 000 270 000 
7.  Sverige Amerika Centr. (Emigrantregistret) 60 000 300 000 100 000 
8.  Näringslivsarkivens Förening, NAF 125 000 125 000 125 000      
9.  Grekiskt kulturcentrum Avslag. 290 000 Avslag. 
10. Genealogiska föreningen 100 000  100 000 100 000 
  
Summa (kr) :  8 295 000 11 173 000 8 345 000 
 
Kommentar:  
Regeringens anslag till Riksarkivet för denna kategori av institutioner har grundats på de 
tidigare årens bidragsbelopp. Någon höjning av nämndens anslag för detta ändamål har 
inte skett. Inget öronmärkt belopp avsett som särskilt stöd för någon institution har tillförts 
anslaget. Nämnden beslutade att genomföra vissa omprioriteringar vid fördelning av årets 
verksamhetsbidrag inom denna kategori av bidragstagare.  
   
Kortfattad motivering av beslutade förändringar enligt ovan: 
Nämnden har sedan 2007 successivt sänkt ARAB:s verksamhetsbidrag med sammanlagt 
450 000 kr. Denna sänkning föranleddes av behovet att gradvis omfördela statens bidrag, 
så att en mer balanserad fördelning mellan de olika typer av enskilda arkiv kan uppnås. En 
mindre sänkning av det årliga bidragsbeloppet beslutades därför även detta år. 
 
Övergången till samverkansmodellen innebär att en icke oväsentlig del av den statliga 
kulturpolitiken, bl.a. många frågor som rör den enskilda arkivverksamheten, kommer att 
regionaliseras. För att balansera denna utveckling beslutade nämnden att stärka den 
rikstäckande samarbetsorganisationen Folkrörelsernas Arkivförbund genom att 
tillmötesgå deras ansökan om en höjning av verksamhetsbidraget. 
 
En institution som har svårt att öka sina intäkter genom expansion är Sverigefinländarnas 
arkiv. En mindre höjning av det statliga bidraget bedömdes som motiverad. 
 
Sverige Amerika Centrets bidrag från nämnden har varit oförändrat sedan 2006. 
Verksamheten har dock vuxit både i omfattning och i betydelse. Institutionen har 
genomfört ett viktigt utvecklingsarbete inte minst genom sitt utökade samarbete med 
andra aktörer och genom en radikal förbättring av de digitala sökmöjligheterna för 
genealogisk forskning. En höjning av det statliga bidraget bedömdes som motiverad. 
 
Yvonne Bergman deltog inte i besluten rörande bidrag till vare sig Folkrörelsernas 
arkivförbund, FA eller Näringslivsarkivens Förening, NAF. 
 
   . 
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Utvecklingsbidrag (Övriga bidrag)   
Anslag 1:6 (384 000 kr) och 6:1 (106 000 kr) 
4. Regionala och rikstäckande institutioner  
Nedanstående uppställning visar de institutioner som sökt medel inom denna kategori och 
nämndens beslut till fördelning: 
 
Institutioner  Sökt Beslut 2012  
1.  Dalarnas folkrörelsearkiv (Inventering – Borlänge) 45 000   45 000 
2.  Dalarnas folkrörelsearkiv (Konvertering av ljudband) Ej angivet belopp  45 000 
3.  Föreningen Värmlandsarkiv (Digitalisering av bruksarkivalier) 30 000  30 000  
4.  Sverigefinländarnas arkiv (Nya sverigefinska generationers kulturarv) 110 000   110 000 
5.  TAM-arkiv (Utvärdering av verktyg för digital arkivering) 380 000  Avslag. 
6.  Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (Flytt) 150 000  150 000 

7.  Svensk Musik (Utgivning av Svenska operaarior 1874-2009)  150 000  100 000 
8.  Östergötlands Arkivförbund, ÖLFA (Inventering) 115 000  Avslag.                                                    
    
Summa övriga bidrag (kr): 1 053 500 480 000  
 
Kommentar:  
Endast beslut som avviker från i respektive ansökan angivet belopp kommenteras här. 
 
- Dalarnas folkrörelsearkiv har redan mottagit 33 500 kr för digitalisering av ljudband. 

Den totala kostnaden uppskattas uppgå till 100 000 kr men institutionen ansökte inte 
om ett specifikt belopp. Nämnden gjorde bedömningen att 45 000 kr är en rimlig 
summa till angivet ändamål med tanke på att en del av det aktuella beståndet utgörs av 
depositioner och inte ägs av institutionen. 

 
- TAM-Arkivets ansökan var så översiktlig enligt nämndens bedömning att den inte 

kunde ligga till grund för någon medelstilldelning.   
 

- Svensk Musik har förtydligat sin tidigare ansökan och med exempel illustrerat dess 
ändamål. Av ansökan framgick att publiceringen/tryckningen kan jämställas med 
andra angelägna källpubliceringar ur olika arkiv som främjar både forskning och 
levandegörande av kulturarvet. P.g.a. den förnyade ansökan och det samtal som 
nämndens sekreterare haft med verksamhetschefen gjorde nämnden den bedömningen 
att ett tryckbidrag enligt ovan är motiverat under förutsättning att organisationen får 
täckning för sina övriga kostnader. Om publiceringen inte blir av inom ett år ska 
bidraget återbetalas till Riksarkivet.  

 
- ÖLFA:s ansökan avslogs p.g.a. att Östergötlands län numera ingår i 

kultursamverkansmodellen och institutionen inte är berättigad till bidrag från 
nämnden. 

 
 
Sammanfattning:                                                                                                                                                                      
Nämnden fördelade 2 564 000 kr av anslag 1:6 (anslag totalt 2 564 000 kr) och 8 441 000 
kr av anslag 6:1 (anslag totalt 8 451 000 kr). Sammanlagt fördelades 11 005 000 kr av 
disponibla 11 015 000 kr. 
 
Kvar av anslag 6:1 var 10 000 kr för nämndens administrativa kostnader (arvode, resor 
mm).                                                                                                                                                                               
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7 § Övriga frågor 
 

Inga övriga frågor togs upp.  
 
8 § Nästa sammanträdesdatum 
 
 Eftersom allt medel som regeringen har anslagit för innevarande år fördelats bestämdes 

inget nytt sammanträdesdatum.  
 
9 § Sammanträdet avslutas 
 

Ordföranden tackade ledamöterna och sekreteraren för sina insatser under åren och 
avslutade enskilda nämndens sista sammanträde. 
 
  
 

Katalin Gere, 
1:e arkivarie, sekreterare Justeras av: 
  Katharina Prager 
    


