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Riksarkivets nämnd PROTOKOLL Dnr 62-2008/3887 
för enskilda arkiv    
 Sammanträdesdatum 
     2009-01-28 
 
Tid: kl. 09.30 
 
Plats: Riksarkivets styrelserum 
 
Närvarande: Tomas Lidman (ordförande) 
 Yvonne Bergman 
 Mats Danielsson 
 Markku Peura     
 Katharina Prager 
 Onita Wass 
 
 Katalin Gere (sekreterare)  
 
  
 

§ 1 Sammanträdet öppnas 
 

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet 
öppnat. Ordföranden, ledamöterna och sekreteraren presenterade sig för 
varandra och berättade kort om sin respektive yrkesbakgrund. 
 

 § 2 Val av justeringsmän 
 
  Yvonne Bergman utsågs att justera protokollet. 
 
 § 3 Godkännande av föredragningslista 
 
  Tidigare utsänd föredragningslista godkändes. 
 
 § 4  Meddelande från ordföranden, sekreteraren eller ledamöterna 
 

  Ordföranden och sekreteraren kommenterade de förordningar och övrigt 
informationsmaterial rörande nämndens verksamhet som tidigare utsänts till 
ledamöterna för kännedom. Det ålades sekreteraren att hålla ledamöterna 
uppdaterade om eventuella ändringar i regelverket genom att ombesörja nya 
utskick vid behov.     

   
  Sekreteraren informerade nämnden om de kompletterande uppgifterna från 

Skånes Näringslivsarkiv respektive Kulturparken Småland som inkom via e-
post efter att föredragningslista och möteshandlingar utsänts till ledamöterna. 
Det beslutades att ta upp dessa frågor i samband med att ansökningarna från 
Skånes Näringslivsarkiv respektive Svenska emigrantinstitutet skulle 
avhandlas. 
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  Sekreteraren redogjorde kort för beredningsarbetet som genomförts i enlighet 
med den policy som tidigare beslutats av nämnden.  

 
 § 5 Redogörelse för ekonomin 

 
Sekreteraren redogjorde för nämndens ekonomiska läge per den 28 januari 
2009. Något medel av ramanslaget från 2008 fanns inte kvar. Nämndens del av 
Riksarkivets ramanslag för 2009 uppgår till 11 951 000 kr. Bidraget till 
Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek (ARAB) har inkluderats i nämndens 
anslag. 
 
För verksamheten vid de regionala folkrörelse- och föreningsarkiven har 
6 228 000 kr anvisats för budgetåret 2009. Beloppet inkluderar en 
uppskrivning med 70 000 kr jämfört med anslaget för 2008. Av 
regleringsbrevet framgår att dessa medel ska fördelas lika mellan 22 regionala 
folkrörelsearkiv och i enlighet med reglerna i förordningen (1996:1598) om 
statsbidrag till regional kulturverksamhet. Totalt hade nämnden 18 179 000 kr 
till sin disposition varav 100 000 kr har reserverats för nämndens 
administrativa kostnader, så som arvoden, resor, traktamenten.  
 

 § 6 Fördelning av bidrag 
 

1. Bidrag till regionala arkivinstitutioner enligt förordningen (1996:1598) 
om statsbidrag till regional kulturverksamhet. Under denna punkt 
behandlades inkomna ansökningar från 22 regionala folkrörelse- och 
föreningsarkiv och en ansökan från Föreningsarkivet i Mölndal. 

 
En förutsättning för att en regional eller lokal arkivinstitution ska komma i 
fråga för statsbidrag 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 2009. Ansökan ska också innehålla en 
verksamhetsplan för år 2009. Att så sker granskas av sekreteraren som  

 delger nämnden resultatet av sin granskning.  
 

 Efter sekreterarens redogörelse beslutade nämnden att dela ut 
 (6 228 000/22=) 283 090, 90 kr var till:  
  

Bohusläns föreningsarkiv 
Dalarnas folkrörelsearkiv 
Folkrörelsearkivet för Uppsala län 
Blekingearkivet för folkrörelse- och lokalhistoria  
Folkrörelsearkivet i Västerbotten 
Föreningsarkivet Västernorrland 
Folkrörelsernas arkiv för Värmland 
Arkiv Gävleborg 
Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 
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Föreningsarkivet i Jämtlands län 
Arkivcentrum Örebro län 
Föreningsarkiven i Stockholms län 
Föreningsarkivet i Sörmland 
Hallands Arkivförbund 
Jönköpings läns Folkrörelsearkiv 
Kalmar läns arkivförbund 
Kronobergsarkivet 
Skaraborgs läns folkrörelsearkiv 
Skånes Arkivförbund  
Arkiv Västmanland 
Älvsborgs läns föreningsarkiv 
Östergötlands arkivförbund, ÖLFA  

 
 Ansökan från Föreningsarkivet i Mölndal avslogs på grund av att arkivet 

inte är berättigat till verksamhetsbidrag enligt förordningen (1996:1598) 
om statsbidrag till regional kulturverksamhet. 

 
 Yvonne Bergman medverkade inte i beslutet rörande Arkivcentrum Örebro 

län.  
 

2. Verksamhetsbidrag till Stiftelsen Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek 
(ARAB)  

 
Regeringen har i regleringsbrevet inte angivit några ramar för 
verksamhetsbidraget till ARAB. Nämnden beslutade att till ARAB dela ut 
ett bidrag om 6 623 000 kr för verksamhetsåret 2009. 

 
3. Verksamhetsbidrag till näringslivsarkiv 

 
Till nämnden har inkommit 16 ansökningar inom denna bidragskategori. 

 Nedanstående uppställning visar de 15 regionala och ett centralt 
näringslivsarkiv, Föreningen Centrum för Näringslivshistoria (CfN), som 
har ansökt om verksamhetsbidrag.  

 
 Nämnden beslutade att som verksamhetsbidrag fördela 2 091 199,90 kr till de 

regionala näringslivsarkiven som motsvarar 40 % av nämndens anslag 
(28:21), ARAB:s del borträknad (Se tidigare beslut § 7, Protokoll 2005-01-24, 
dnr: RA 62-2005/61). Nämnden beslutade således att dela ut 139 413,33 kr 
var till följande 15 regionala näringslivsarkiv:  

 
Föreningen Näringslivsarkiv i Uppsala län    
Skånes Näringslivsarkiv      
Föreningen Värmlandsarkivet     
Företagens arkiv i Sörmland    
Företagsarkivet i Westerbotten      
Östergötlands Arkivförbund, ÖLFA   
Kronobergsarkivet   
Arkivcentrum Örebro län    
Föreningen Stockholms Företagsminnen     
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Hallands Näringslivsarkiv        
Arkiv Västmanland   
Arkiv Gävleborg    
Blekingearkivet för folkrörelse-  
och lokalhistoria     
Arkivcentrum i Dalarna 
Näringslivsarkiv i Norrland – NIN     
     
Vidare beslutade nämnden att till Föreningen Centrum för 
Näringslivshistoria (CfN) dela ut ett verksamhetsbidrag om 200 000 kr.  
  
Totalt uppgick verksamhetsbidraget till näringslivsarkiven till 2 291 199,90 
kr . 

   
Yvonne Bergman medverkade inte i beslutet rörande Arkivcentrum Örebro 
län.   
 

  
4. Verksamhetsbidrag till vissa institutioner och organisationer 
 

Inkomna ansökningar från sammanlagt åtta institutioner och organisationer 
behandlades. Nämndens beslut framgår av uppställningen nedan: 
 
Svenska Emigrantinstitutet   400 000 kr 
TAM-arkivet  500 000 kr  
Folkrörelsernas Arkivförbund 200 000 kr  
Sverigefinländarnas arkiv  250 000 kr  
Emigrantregistret/Kinship Center 60 000 kr  
Näringslivsarkivens Förening 100 000 kr  
Romskt kulturcentrum i Stockholm Bordlagd. 
Grekiskt kulturcentrum  Avslag. 
Föreningen Folkrörelsearkiv i Södertälje 
och Nykvarn  Avslag. 
 
Summa:  1 510 000 kr 
 
Nämnden beslutade att tills vidare bordlägga ansökan om 
verksamhetsbidrag till Romskt kulturcentrum i Stockholm (RKC). 
Organisationen har under flera års tid fått bidrag till att utveckla 
arkivverksamheten. Nämndens bedömning är att arkivverksamhetens 
omfattning för närvarande inte kan berättiga RKC till verksamhetsbidrag 
från nämnden. Om förutsättningarna förändras så att ett nationellt arkiv- 
och dokumentationscentrum för forskning avseende språket romani och 
romsk kultur i övrigt kan bildas, kan frågan om ekonomiskt stöd tas upp 
igen.   
 
Yvonne Bergman medverkade inte vid beslutet rörande ansökan från 
Folkrörelsernas Arkivförbund, inte heller vid beslutet rörande 
Näringslivsarkivens Förening. 
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5. Övriga bidrag 
   

Förslag till fördelning inom denna kategori skedde med utgångspunkt från 
de prioriteringar som fastställdes av nämnden vid sammanträdet den 6 
oktober 2004. Antalet ansökningar inom denna kategori var 22.   
  

 Ansökan från Skånes Näringslivsarkiv om att få använda tidigare till 
flyttning beviljat medel för att utveckla och utrusta sina nya arkivlokaler 
bifölls.   
 

a. Bidrag till att tillgängliggöra arkiv 
Nedanstående uppställning visar de institutioner och organisationer som 
sökt medel inom denna kategori och nämndens beslut: 

  
Institution   Beviljats: 
Svenska Baptistsamfundet   50 000   
Arkiv Västmanland (Hallstahammar o. Fagersta)   25 000   
Lövsta Bygderåd    100 000      
Folkrörelsernas arkiv för Värmland (Jubileumsantologi)  30 000 
Kalmar läns Arkivförbund (Storebro bruksarkiv)  Bordlagd. 
ARAB (Arkivredovisningssystemet Calm)  Bordlagd. 
Samarbetsnämnden för folklig dans (Arkivet f. folklig dans)  Avslag. 
Västerbottens museum (Gustav Lundgrens dagböcker)  Avslag.   
 
Summa (kr):    205 000   

 
 Bidraget till Baptistsamfundet är ett stöd till fortsatt professionell ledning 

av arbetet med samfundets arkivprojekt. Ett slutbidrag till Lövsta 
Bygderåds arkivprojekt beviljades i första hand för registrering av 
resterande arkivbildare i NAD, i andra hand för att göra de ”nyupptäckta” 
arkivalierna sökbara.   

 
 Ansökningarna från Kalmar läns Arkivförbund och ARAB bordlades i 

avvaktan på att institutionerna inkommer med mer detaljerade uppgifter om 
budget, tidsplan och förväntat resultat/nytta i förhållande till sökt bidrag. 
Nämnden ser gärna att Kalmar Läns Arkivförbund inkommer även med 
upplysningar om hur förvaring och tillhandahållande av aktuellt 
arkivmaterial kommer att kunna ske och hur övriga finansiärer ställer sig 
till projektet.  

  
   
 b.   Bidrag till flyttning och inköp av inredning 
 Nedanstående uppställning visar de institutioner och organisationer som 

sökt medel inom denna kategori och nämndens beslut: 
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Institutioner  Beviljats:        
Företagsarkivet i Westerbotten (Flytt till Umeå)         100 000  
Hallands Arkivförbund (Arkivcentrum – hyllor)    100 000 
Föreningsarkivet i Sörmland (Flytt - hyllor)       100 000   
Föreningen Folkrörelsearkiv i Södertälje och Nykvarn (Hyllor)     Avslag.     
Östergötlands Arkivförbund, ÖLFA (Ringarums hembygdsark.)   Avslag.                           
                                                                                                                                                 
Summa (kr):      300 000      

 
c.  Bidrag till inventerings- och insamlingsprojekt 

Nedanstående uppställning visar de institutioner och organisationer som 
sökt medel inom denna kategori och nämndens beslut: 

 
Institutioner   Beviljats: 
Arkivcentrum Örebro län (Invandrares arbetsminnen)       50 000   
Föreningsarkivet i Sörmland (Historiskt föreningsregister)   Bordlagd. 
Östergötlands Arkivförbund, ÖLFA  (Gåramålningar)   Avslag.                      
                                                                                                                                         
Summa (kr):    50 000   
 
Ansökan från Föreningsarkivet i Sörmland bordlades i avvaktan på att 
institutionen inkommer med kompletterande upplysningar om projektets 
upplägg rörande avgränsning bakåt i tiden, tilltänkta källor och metoder.  
 
Yvonne Bergman medverkade inte vid beslutet rörande ansökan från 
Arkivcentrum Örebro län. 

                                       
d.  Bidrag till utvecklingsprojekt och utvidgning av verksamheten  

Av uppställningen nedan framgår vilka som har sökt inom denna kategori 
och nämndens beslut. 

 
 

Institutioner     Beviljats:                           
Arkiv Västmanland (Kompetensutveckling)      15 000  
Kronobergsarkivet (Utvidgn. Lessebo bruksarkiv)     150 000 
Föreningen Svensk Arkivtidskrift (Hemsida f. Tema Arkiv)      80 000 
TAM-Arkiv (Tamad-projekt)      Avslag. 
Stiftelsen Svenska Emigrantinstitutet (Kopior)       Avslag.   
                                                                                                                                                
Summa (kr):       245 000   
 
Katharina Prager medverkade inte i beslutet rörande ansökan från 
Föreningen Svensk Arkivtidskrift. 
                                                                                                                                 
Summa övriga bidrag: 800 000 kr   

 
Sammanfattning av bidragsfördelningen:                                                                                                 
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Totalt utdelades 17 452 199 kr (av 18 079 195 disponibla kr). Kvar finns 
626 800 kr att fördela vid nämndens höstmöte.             
  

   
 
§ 7 Övriga frågor 
  

Inga frågor togs upp under denna punkt. 
 

 § 8 Nästa sammanträde 
 

 Nästa sammanträde bestämdes till torsdagen den 1 oktober 2009, kl. 13.30 i 
Riksarkivets styrelserum. 

 
 § 9 Sammanträdet avslutades 
  
  Ordföranden tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat. 
 
 
 Protokollförare:       
 
 
 Katalin Gere     Justeras:  
 Sekreterare         
   
     Yvonne Bergman  

Ledamot     


