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Riksarkivets nämnd Protokoll Dnr 62-2010/4289 
för enskilda arkiv Sammanträde 
     2011-01-31 
 
 
Närvarande: 
Björn Jordell, riksarkivarie, ordförande 
Yvonne Bergman, arkivchef, Arkivcentrum Örebro län 
Mats Danielsson, arkivchef, Forskningsarkivet vid Umeå Universitet 
Markku Peura, rektor i Sverigefinska skolan i Upplands Väsby 
Katharina Prager, VD, Bra Arkivkonsult & Co AB 
Katalin Gere, 1:e arkivarie vid Riksarkivet, sekreterare 
 
Förhinder: 
Hans Sjögren, professor vid Linköpings universitet, Inst. för ekonomisk och industriell 
utveckling 
Onita Wass, VD, Millesgården 
 
Plats: 
Arkivcentrum Örebro län, Nikolaigatan 3, Örebro 
 
1 § Sammanträdet öppnas 
 
Yvonne Bergman hälsade de närvarande välkomna. Ordföranden förklarade sammanträdet 
öppnat.  
 
2 § Val av justeringsman 
 
Yvonne Bergman 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 i samband med övergången till samverkansmodellen 
för statens bidragsgivning till regional kulturverksamhet. Ordföranden redogjorde för de 
uppdrag som ålades Riksarkivet i regeringens regleringsbrev för 2011 med fokus på 
uppdraget att utreda och ge förslag till Riksarkivets nya samarbetsformer med den enskilda 
arkivsektorn om Enskilda nämnden avvecklas som en följd av att samverkansmodellen införs 
i hela landet. Sekreteraren berättade om Riksarkivets preliminära projektplaner i samband 
med detta uppdrag och de åtgärder som redan vidtagits.  
 
Yvonne Bergman berättade kort om förberedelserna inför övergången till 
samverkansmodellen inom Örebro län.  
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Sekreteraren delade ut kopior av en inkommen skrivelse från Hallands Arkivförbund (dnr RA 
62-2011/252) rörande överföring av beviljat bidrag till annat ändamål. Nämnden enades om 
att ta upp ärendet i samband med behandling av bidragsansökningarna. 
 
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 den påbörjade övergången till 
samverkansmodellen.  
 
Nämndens totala anslag bestående av anslagsposterna 1:6 och 6:1 har minskat med 2 276 000 
kr jämfört med anslaget för 2010. Det beror på att motsvarande summa har förts över till 
Statens kulturråd för att fördelas enligt samverkansmodellen till de fem län som omfattas av 
den (Norrbottens län, Skåne län, Hallands län, Västra Götalands län och Gotland).   
 
Riksarkivet får disponera 7 630 000,00 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) 
till regionala arkivinstitutioner som fördelas av nämnden i enlighet med det som framgår av 
regleringsbrevet för 2011 till Statens Kulturråd (sid. 9 och 11). 
 
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 för regional bidragsgivning.) 
 
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 7 630 000 kr att fördelas 
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 2011. Ansökan ska också innehålla en verksamhetsplan för år 2011. 
 
Till nämnden inkom 16 ansökningar från lika många bidragsberättigade institutioner1 med 
tillhörande 16 verksamhetsplaner och yttranden om regionalt/lokalt bidrag. Vidare har en 

                                                 
1 Se regeringens regleringsbrev till Statens kulturråd för 2011, sidan 22. 
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ansökan inkommit om verksamhetsbidrag från Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland 
(Mölndal).  
 
Beslut:     
Nämnden beslutade att dela ut 291 180,00 kr (291 180,00 x 16 = 4 658 880 kr) var, till 
följande 16 regionala arkivinstitutioner:  

1. Dalarnas folkrörelsearkiv 
2. Folkrörelsearkivet för Uppsala län 
3. Blekingearkivet för folkrörelse- och lokalhistoria 
4. Folkrörelsearkivet i Västerbotten 
5.   Föreningsarkivet Västernorrland 
6.   Folkrörelsernas arkiv för Värmland 
7.   Arkiv Gävleborg 
8.   Föreningsarkivet i Jämtlands län 
9.   Arkivcentrum Örebro län 
10. Föreningsarkiven i Stockholms län 
11. Föreningsarkivet i Sörmland 
12. Jönköpings läns Folkrörelsearkiv 
13. Kalmar läns arkivförbund 
14. Kronobergsarkivet 
15. Arkiv Västmanland 
16. Östergötlands arkivförbund, ÖLFA  
 

Ansökan från Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland (Mölndal) avslogs på grund av att 
arkivet inte är berättigat till verksamhetsbidrag enligt förordningen (1996:1598) om 
statsbidrag till regional kulturverksamhet 
 
Summa regionala folkrörelsearkiv: 4 658 880 kr.   
 
2. Verksamhetsbidrag till regionala näringslivsarkiv 
Till nämnden inkom 13 ansökningar inom denna bidragskategori. 
 
Beslut: 
Nämnden beslutade att dela ut 140 000 kr var till nedanstående 13 regionala 
näringslivsarkiv.      
      
1.   Föreningen företagens historia Uppsala län    
2.   Föreningen Värmlandsarkiv      
3.   Företagens arkiv i Sörmland   
4.   Företagsarkivet i Westerbotten*       
5.   Östergötlands Arkivförbund, ÖLFA      
6.   Kronobergsarkivet     
7.   Arkivcentrum Örebro län    
8.   Föreningen Stockholms Företagsminnen    
9.   Näringslivsarkiv i Norrland – NIN    
10. Arkiv Västmanland     
11. Arkiv Gävleborg     
12. Blekingearkivet för folkrörelse-  
      och lokalhistoria     
13. Arkivcentrum i Dalarna    
        
Summa regionala näringslivsarkiv: 1 820 000,00 Kr 
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*Företagsarkivets i Westerbotten ansökan om ytterligare ett halvt verksamhetsbidrag för verksamheten vid 
sin nya filial i Umeå har förts över till avsnittet som behandlar utvecklingsbidrag.  
 
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. Driftsbidraget 
ska delas ut med ett belopp som motsvarar 40% av nämndens anslag, ARAB:s del 
borträknad  (§ 7, Protokoll 2005-01-24, dnr: RA 62-2005/61). Anslagsgivningen och 
antalet näringslivsarkiv som berörs har dock förändrats med anledning av den pågående, 
gradvisa övergången till samverkansmodellen. Anslaget som ska fördelas regionalt och 
anslaget som ska komma centrala eller rikstäckande verksamheter till godo utgör nu två 
olika anslagsposter vilkas storlek är oberoende av varandra. Två av näringslivsarkiven har 
överförts till samverkansmodellen. Med anledning av dessa förändrade omständigheter 
beslutade nämnden att upphäva beslutet att verksamhetsbidraget till näringslivsarkiven ska 
uppgå till 40% av nämndens anslag, ARAB:s del borträknad. Nämnden beslutade istället 
att till var och en av dessa näringslivsarkiv dela ut samma bidragsbelopp som utgjort 
beräkningsunderlag för bidrag till regionala näringslivsarkiv inom samverkansmodellen 
enligt uppgift från Kulturdepartementet.  
   
 Anslag 6:1 (Riksarkivets ramanslag, totalt 8 451 000 kr) 
 
3. Verksamhetsbidrag till centrala eller rikstäckande institutioner och 
organisationer  
Nedanstående uppställning visar de 11 institutioner och organisationer som har sökt medel 
inom denna kategori och nämndens beslut till fördelning (i kr): 
 
Institution  Bidrag 2010 Sökt 2011  Beslut 2011   
1.  ARAB                          6 523 000 6 627 368 6 500 000 
2.  Centrum för Näringslivshistora 200 000 1 500 000 200 000 
3.  Svenska Emigrantinstitutet  400 000 500 000 300 000 
4.  TAM-arkivet 500 000 >500 000 500 000 
5.  Folkrörelsernas Arkivförbund, FA 200 000 300 000 250 000 
6.  Sverigefinländarnas arkiv 250 000  560 000 260 000 
7.  Sverige Amerika Centr. (Emigrantregistret) 60 000 150 000 60 000 
8.  Näringslivsarkivens Förening, NAF 100 000 125 000 125 000      
9.  Grekiskt kulturcentrum Avslag. 270 000 Avslag. 
10. Genealogiska föreningen Avslag.  100 000 100 000 
11. Baptistkyrkan Bordlagt. 150 000  Avslag. 
 
Summa (kr) :  8 233 000 10 782 368 8 295 000 
 
Kommentar:  
Regeringen 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 nödvändiga omprioriteringar vid 
fördelning av årets verksamhetsbidrag inom denna kategori av bidragstagare.  
   
Kortfattad motivering: 
Nämnden har sedan 2007 successivt sänkt ARAB:s verksamhetsbidrag med sammanlagt 
450 000 kr. Denna sänkning föranleddes av behovet att gradvis omfördela bidragen med 
hänsyn till utvecklingen inom den enskilda arkivsektorn med särskild tanke på de 
regionala näringslivsarkivens framväxt och det krympande utrymmet för 
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utvecklingsbidrag i nämndens budget. En mindre sänkning av bidragsbeloppet beslutades 
även detta år. 
 
Att bevilja en nivåökning av verksamhetsbidraget till Föreningen Centrum för 
Näringslivshistoria (CfN) bedömdes inte vara möjligt utan en betydande 
anslagsförstärkning från regeringen.  
 
Svenska Emigrantinstitutets profil är under förändring och verksamheten som institutet 
själv har ansvar för har snävats in. Den beslutade nedskärningen av anslaget bedömdes 
som rimlig. 

 
TAM-arkivet har i sin ansökan påpekat att institutionens bidrag inte har höjts sedan 2005, 
men verksamheten och dess kostnader har ökat. Nämnden ansåg inte att det faktum att det 
statliga bidragets andel i finansieringen av den expanderande verksamheten sjunker är 
bekymmersamt. En uppskrivning av denna anledning ansågs inte vara motiverad, särskilt 
som sökanden i sin ansökan angav 500 000 kr – den nuvarande bidragssumman – som 
sökt bidragsbelopp.   

 
En institution som har svårare att öka sina intäkter genom expansion är 
Sverigefinländarnas arkiv. En mindre höjning av det statliga bidraget ansågs vara 
motiverad. 

 
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 de 
rikstäckande samarbetsorganisationerna, så som Folkrörelsernas Arkivförbund och 
Näringslivsarkivens Förening, genom en höjning av dessa organisationers 
verksamhetsbidrag. 

 
Nämnden bedömde det som rimligt att Genealogiska föreningen som tidigare tillhörde 
kretsen av bidragsberättigade institutioner på nytt skulle få erhålla ett visst statligt stöd.  

 
Verksamheten hos Grekiskt kulturcentrum är i första hand allmänkulturell, arkivet utgör 
endast en mindre del av den. Baptistkyrkans arkivverksamhet sker i första hand med hjälp 
av frivilliga. I enlighet med nämndens praxis och tidigare antagna policys prioriterades de 
större, professionella institutionerna inom denna kategori. 

 
Yvonne Bergman deltog inte i besluten rörande bidrag till vare sig Folkrörelsernas 
arkivförbund, FA eller Näringslivsarkivens Förening, NAF. 
 
   . 

Utvecklingsbidrag (Övriga bidrag) 
   

Anslag 1:6  
 
4. Regionala institutioner  
Nedanstående uppställning visar de institutioner som sökt medel inom denna kategori och 
nämndens beslut till fördelning: 
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Institutioner  Sökt Beslut 2011  
1.  Blekingearkivet för folkrörelse o. lokalistoria (Koppling till K-samsök) 80 000   80 000 
2.  Arkiv Gävleborg (Arkivpedagogiskt proj. Oslättfors bruksarkiv) 50 000  50 000 
3.  Arkiv Västmanland (Marknadsföringsproj.) 20 000  20 000 
4.  Östergötlands Arkivförbund, ÖLFA (Hyllinredning, Vikbolandets arkivf) 75 000  Avslag. 
5.  Folkrörelsearkivet i Västerbotten (Inventering, Umeå hardcorescen) 210 000  200 000 
6.  Föreningsarkivet i Sörmland (Inköp av utrustning) 15 000  15 000 
7.  Uppsala Baptistförsamling (Utställning o. visningar ”Fri att tro”) 100 000  Avslag. 
8.  Föreningsarkivet i Jämtlands län (Inventering av invandrarföreningsarkiv) 94 500  94 000 
9.  Kronobergsarkivet (Flyttning) 150 000  100 000 
10. Helsingborgs släktforskar- och Bygdeförening (Bokutgivning) 10 000  10 000 
11.  Företagsarkivet i Westerbotten (Halvt verksamhetsbidrag t Umeå-filial)   70 000  50 000   
                                                                                                                                                                   
Summa (kr):  874 500 619 000  
 
Kommentar:  
Beslut rörande ansökningarna inom denna kategori fattades med utgångspunkt i de 
prioriteringar som beslutades vid nämndens höstsammanträde 20042. Hänsyn har tagits 
även till nämndens praxis att prioritera regionala institutioner/organisationer och 
framåtsyftande projekt med generell nytta för de enskilda arkivens utveckling. (Projekt 
som lyfter fram samarbete, genererar ny kunskap och bidrar till metodutveckling samt 
ökar sökbarheten/tillgängligheten till källmaterial av stort regionalt eller riksintresse.) Det 
ansågs dock finnas fler intressanta projekt och berättigade inköp än nämnden hade 
möjlighet att finansiera fullt ut. I vissa fall beviljades därför ett sänkt bidragsbelopp i 
förhållande till det ansökta. Det var möjligt i sådana fall då det beviljade beloppet ändå på 
ett meningsfullt sätt bedömdes kunna bidra till ändamålen som respektive ansökan avsåg.  
 
Bidraget till Blekingearkivet för folkrörelse- och lokalhistoria beviljades under 
förutsättning att den utlovade bilagan i form av en mer detaljerad projektbeskrivning 
insänds till nämnden. 
 
Nämnden beslutade att till Företagsarkivet i Westerbotten utdela ett engångsbelopp om 
50 000 kr som utvecklingsbidrag för att verksamheten vid filialen i Umeå ska kunna 
etableras.  
 
Med anledning av Hallands Arkivförbunds skrivelse (Dnr RA 62-2011/252) rörande 
överföring av tidigare beviljat bidragsbelopp (Dnr RA62-2009/3781) till annat ändamål 
beslutade nämnden att bifalla Arkivförbundets ansökan. 
 
Anslag 6:1 (Riksarkivets ramanslag)  
 
5. Centrala och rikstäckande verksamheter    
Nedanstående uppställning visar de institutioner som sökt medel inom denna kategori och 
nämndens beslut till fördelning: 
 
Institutioner  Sökt Beslut 2011      
1. TAM-arkivet (Tryckkostnad för  ”Arkiv i praktiken”) 46 000 Avslag 
2. Grekiskt Kulturcentrum (Forts. inventering/förteckning av föreningsarkiv) 50 000 Bordlagt  
3. Kjell Lekeby (Frimurarordens arkiv)   40 000   20 000  
4. Romano Pasos Research Center (Uppbyggn. av dokumentarkiv)  100 000  70 000                                  
                                                                                                                                                                                          
Summa (kr):   236 000    90 000     

                                                 
2 Beslutade prioriteringar för s.k. övriga bidrag, se www.riksarkivet.se/e-namnden . 

http://www.riksarkivet.se/e-namnden
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Kommentar: 
Skriften ”Arkiv i praktiken” som TAM-arkivets ansökan om tryckningsbidrag avsåg 
består av författningskommentarer rörande regelverket inom den statliga sektorn. En stor 
del av detta regelverk är under omarbetning vilket gör att skriften skulle förlora sin 
aktualitet inom en snar framtid. Dessutom kan målgruppen inte anses vara den enskilda 
sektorn. Vidare uppfattades budgeten som oprecis och oklar.  Nämnden beslutade därför 
att avslå ansökan.  
 
Ansökan från Grekiskt Kulturcentrum avser fortsatt arbete med de grekiska 
föreningsarkiven. Nämnden beslutade att bordlägga ansökan till nämndens 
höstsammanträde i avvaktan på att en redovisning av insatserna i samband med tidigare 
beviljat projektmedel färdigställs och insänds till nämnden. 
 
Kjell Lekebys förteckningar/register är väl genomarbetade och bidrar till att ett mycket 
intressant arkivmaterial nu blir tillgängligt för forskning. Nämnden välkomnade denna 
utveckling hos Frimurarordens arkiv och bibliotek och beviljade bidrag enligt ovan.   

  
Nämnden såg positivt på arbetet med att bygga upp ett internationellt och interaktivt 
dokumentarkiv ”The Romani Virtual Library” vid Romano Pasos Research Center.   

 
      
Sammanfattning:                                                                                                                                                                      
Nämnden fördelade 7 097 880 kr regionalt av anslag 1:6 (anslag totalt 7 630 000 kr) och 
8 385 000 kr centralt av anslag 6:1 (anslag totalt 8 451 000 kr). Sammanlagt fördelades 
15 482 880 kr av disponibla 16 081 000 kr. 
 
Kvar av anslag 1:6 är 532 120 kr för fördelning regionalt vid nämndens sammanträde i 
höst. Kvar av anslag 6:1 är 66 000 kr i första hand för att täcka nämndens administrativa 
kostnader.                                                                                                                                                                               
 

7 § Övriga frågor 
 

Inga övriga frågor togs upp.  
 
8 § Nästa sammanträdesdatum 
 
 Nästa sammanträdesdatum bestämdes till den 4 oktober 2011 kl. 13.00 i Riksarkivets 

styrelserum i Stockholm, Marieberg. 
 
9 § Sammanträdet avslutas 
 

Ordföranden tackade ledamöterna och sekreteraren för sina insatser och avslutade mötet. 
  
 

Katalin Gere, 
1:e arkivarie, sekreterare Justeras av: 
  Yvonne Bergman 
    


