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Beslut om Riksarkivets fördelning av bidrag till enskild 
arkivverksamhet 2019 

 
Riksarkivet har efter samråd med Samarbetsrådet för enskilda arkiv beslutat 
att fördela bidrag enligt följande: 

 
1. Bidrag till centrala eller rikstäckande institutioner och 
organisationer utanför samverkansmodellen1:   
 
Riksarkivet får använda högst 9 100 000 kr för bidrag till enskilda 
arkiv enligt regeringens regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende 
Riksarkivet. (Ingen uppskrivning.) 

 
På grund av oförändrat anslag för bidragsändamål har Riksarkivet 
beslutat att inte genomföra någon generell nivåhöjning av 
verksamhetsbidraget i år. Utöver några smärre 
justeringar/avrundningar uppåt har Riksarkivet istället prioriterat vissa 
få verksamheter vid fördelningen av verksamhetsbidrag och 
utvecklingsbidrag så som det framgår nedan.  
 
Resterande belopp används för att finansiera Samarbetsrådets 
administrativa kostnader och resor. 
 
Nedanstående uppställning visar de 11 institutioner och organisationer 
som har sökt medel inom denna kategori och Riksarkivets beslut till 
fördelning (i kr) som verksamhetsbidrag och i förekommande fall 
även som utvecklingsbidrag: 
 
 
 
 

                                                 
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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Institution  Bidrag 2018 Sökt 2019  Beslut 2019 
     Verksamhetsb Utvecklingsb 
1.  ARAB  6 550 000 6 650 000   6 550 000 
2.  Centrum för Näringslivshistoria, CfN 253 900 500 000 300 000 
3. TAM-arkivet 528 000 529 850 528 000 
4.a Svenska Arkivförbundet2   550 000 500 000 
4.b. Sv. Arkivförbundet utvecklingsbidr.   250 000   150 000 
5. Sverigefinländarnas arkiv 314 800  550 000 315 000 
6.a. Kinship Center 147 200 300 000 147 200 

6.b.  Kinship Center – utvecklingsbidr.  150 000  Avslag 
7.  Genealogiska föreningen 100 000  100 000 100 000 
8.a. Stiftelsen Svenska Emigrantinstitutet    177 700 350 000  178 000 
8.b. Stift. Svenska Emigrantinst – utv.bidr. 200 000  200 000  200 000 
9.  Sveriges hembygdsförbund – utv. Bidr.    200 000 250 000  100 000 
10. RFSL  Ej angiven summa Avslag Avslag 
11. Pingst – fria församlingar i samverkan  80 000  Avslag  
 
 
Summa (kr):  8 798 500 10 459 850 8 618 200 450 000 
 
Summa bidrag totalt: 9 068 200 kr 

 
Kommentarer beträffande vissa beslut om verksamhetsbidrag:  
 
2. Riksarkivet har vid sin bidragsgivning prioriterat Centrum för 

Näringslivshistoria, CfN som det största näringslivsarkivet i landet. 
Institutionen har i sin ansökan redovisat en mycket positiv utveckling 
av den arkivpedagogiska verksamheten bl.a. genom digitala kanaler 
och verktyg samt genomfört flera olika forskningsfrämjande insatser 
och samarbeten även internationellt. CfN:s arbete med att för 
företagsvärlden lyfta fram möjligheterna och nyttan med ett välbevarat 
arkiv genom bl.a. History marketing är förebildlig.  Riksarkivet ser 
gärna att CfN vidareutvecklar sitt samarbete med den övriga 
arkivsektorn bl.a. i form av erfarenhets- och kunskapsutbyte. 
Riksarkivet ser fram emot en fortsatt utveckling av dessa områden och 
att CfN i sin årliga verksamhetsrapport till Riksarkivet särskilt 
redovisar dessa aspekter av sin verksamhet. 
 
4.a. Svenska Arkivförbundet är en nybildad riksomfattande 
organisation för de enskilda arkiven i Sverige med rötter i 
Folkrörelsernas Arkivförbund (FA) och Näringslivsarkivens förening 
(NAF). Svenska Arkivförbundet ska överta  och vidareutveckla dessa 
två organisationers samlande roll för att stärka den enskilda 
arkivsektorn i landet. Det sökta beloppet anges ha baserats på det 
verksamhetsbidrag som  tidigare utgick till FA och NAF samt det 
utvecklingsbidrag som NAF erhöll 2018 för ett uppsökande 
pilotverksamhet. Riksarkivet har beslutat att höja det årliga 

                                                 
2 Folkrörelsernas Arkivförbund, FA och Näringslivsarkivens förening, NAF erhöll 300 000 respektive 126 900 kr i 
verksamhetsbidrag 2018. Vidare fick NAF även 100 000 kr i utvecklingsbidrag för samma år. Ansökan från Svenska 
arkivförbundet anges ha baserats på dessa belopp. 



  
  3 (5) 

  Beslut  

  2019-02-04 RA 62-2018/11558 

  

 

verksamhetsbidraget jämfört med de belopp som tidigare utdelades för 
detta ändamål till NAF och FA. Riksarkivet följer med intresse hur det 
nya arkivförbundets verksamhet utvecklas genom bl.a. det uppsökande 
arbetssätt som visade sig vara framgångsrikt inom pilotprojektet i 
NAF:s regi. 
 
10.  RFSL har ansökt om verksamhetsbidrag för att ordna och 
förteckna förbundets arkiv, utveckla e-arkiv och att förbättra 
tillgängligheten för forskare och andra intressenter. I ansökan 
preciseras inte det sökta beloppet men den redovisade budgeten ligger 
på 979 242 kr och inga andra finansieringskällor anges.  
 
Riksarkivet ser positivt på förbundets strävan att utveckla 
arkivverksamheten och göra sitt arkiv mer tillgängligt för forskning. 
Det är dock en verksamhet som varje enskild arkivbildare 
(organisation, företag etc.) ansvarar själv för. RFSL:s verksamhet har 
inte som huvudsyfte att bevara och tillhandahålla arkiv eller att främja 
arkivforskning. Riksarkivet avslår därför förbundets ansökan. 
 
Redovisning av verksamhetsbidrag och villkor för fortsatt 
verksamhetsbidrag 
Alla sökande som erhåller någon form av verksamhetsbidrag ska 
redovisa hur bidraget har använts genom att varje år till Riksarkivet 
insända en årsberättelse med revisionsberättelse så fort dessa är 
upprättade, dock senast den 15 april året efter det kalenderår som 
verksamhetsbidraget avsåg. Riksarkivet har rätt att begära 
kompletterande uppgifter om bidragsgivningens effekter inte anses 
framgå av den insända redovisningen. 
 
Om redovisning enligt ovan inte sker har Riksarkivet rätt att återkräva 
utbetalt bidrag i enlighet med förordningen (2007:1368) om statsbidrag 
till enskilda arkiv. 
 
Vid ansökan om förnyat verksamhetsbidrag ska även en kortfattad 
verksamhetsrapport om innevarande års verksamhet insändas. Avser 
verksamhetsbidraget för innevarande år en i Riksarkivets beslut 
angiven del av den löpande verksamheten ska verksamhetsrapportens 
fokus ligga på en tydlig redovisning av denna del. Det är ett av 
villkoren för fortsatt bidragsgivning. 
 
Kommentarer beträffande utvecklingsbidrag:       
Utvecklingsbidrag är ett engångsbelopp som Riksarkivet delar ut för 
ett i berörd ansökan angivet ändamål eller för att under en period 
stimulera vissa delar av en verksamhet vilka bedöms vara av särskilt 
intresse för de enskilda arkivens utveckling i ett nationellt perspektiv.   
 
4.b. Svenska Arkivförbundet  har beviljats utvecklingsbidrag för de 
extra kostnader som ett intensivt arbete med organisationsutveckling 
och webbutveckling i detta startskede medför.  
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8.b Stiftelsen Svenska Emigrantinstitutet har beviljats  
utvecklingsbidrag för att slutföra projektet med omregistrering och 
digitisering av äldre förteckningar som genom inrapportering till den 
Nationella Arkivdatabasen (NAD) avsevärt kommer att öka 
tillgängligheten till samlingarna. 
  
9. Sveriges Hembygdsförbund har anhållit om att få överföra för 2018 
beviljat bidrag till innevarande år p.g.a. förseningar vid projektstarten 
hösten 2018. Vidare har förbundet ansökt om fortsatt bidrag för 
innevarande år. Riksarkivet har genomfört ett dialogmöte med 
projektledaren och tagit del av de planer som finns för 
utvecklingsarbetet. Riksarkivet medger att tidigare beviljat medel får 
användas till innevarande års utvecklingsinsatser och beviljar 
ytterligare 100 000 kr i utvecklingsbidrag för att täcka projektets 
kostnader till nästa ansökningstillfälle.  
 
10. RFSL och  Stockholms Kvinnohistoriska – den senare är en 
medlemsförening inom den förra – har gemensamt ansökt om 
projektbidrag/utvecklingsbidrag för att dels digitisera handlingar ur 
förbundets och föreningens arkiv, dels undersöka former för digital 
arkivering. Syftet är att synliggöra hbtq-rörelsen och kvinnor i arkiv 
och samlingar. I projektet ingår även att undersöka hur bl.a. 
klassificeringssystemet kan utvecklas för ändamålet och 
kompetensutveckling för personalen. 
 
Ansökan innehåller många element som Riksarkivet ser positivt på. 
Projektet har dock en omfattning som ligger helt utanför de 
ekonomiska ramar som Riksarkivet disponerar för arkivutveckling 
inom den enskilda sektorn.    
 

11. Pingst – fria församlingar i samverkan har ansökt om att få bidrag  
till att med professionell hjälp ta fram en arkivbildningsplan och att få 
ordna och förteckna det samlade arkivet som har berikats med en del 
historiskt material i samband med bildandet av riksföreningen. 
 
Riksarkivet har inte möjlighet att vid bidragsgivningen prioritera 
enskilda organisationers egen arkivutveckling även om sådana 
ambitioner självklart välkomnas.   
 
Redovisning av utvecklingsbidrag 
Alla sökande som erhåller någon form av utvecklingsbidrag ska 
redovisa hur bidraget har använts och vilket resultat som har uppnåtts 
genom att till Riksarkivet inlämna en kortfattad verksamhetsrapport 
senast tre månader efter det att bidraget i enlighet med angivet ändamål 
har förbrukats, dock senast sex månader efter utgången av det 
verksamhetsår under vilket bidraget har beviljats.  
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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 
m.m. önskar Riksarkivet ta emot ett exemplar av den.  
 
 
 
2. Verksamhetsbidrag till regionala institutioner och 
organisationer utanför samverkansmodellen3: 
 
Riksarkivet får för bidragsgivning till regional arkivverksamhet 
disponera 465 000 kr av Kulturrådets ramanslag enligt regeringens 
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Statens kulturråd. 
(Ökning med 5 000 kr.) 
 
Nedanstående uppställning visar de två (2) institutioner/organisationer 
som har sökt medel inom denna kategori och Riksarkivets fördelning (i 
kr):  
 

Institution  Bidrag 2018 Sökt 2019  Beslut 2019  
1.  Föreningsarkiven i Stockholms län  310 000 320 000   313 000 
2.  Fören. Stockholms Företagsminnen  150 000 150 000  152 000 
 

Summa (kr):  460 000 470 000 465 000 
 
 
3. Övrig användning av medel 
Vidare avser Riksarkivet att av anslaget reservera 31 800 kr för 
ledamöternas resor och Riksarkivets administrativa kostnader för 
bidragsgivning samt övriga kostnader för samarbete med den enskilda 
arkivsektorn.  
 
Överklagande 
Enligt 8 § förordningen (2007:1368) om statsbidrag till enskilda arkiv kan  
Riksarkivets beslut inte överklagas.  
 
 
 
  

 
 
 
Karin Åström Iko    
Riksarkivarie    
 
    Katalin Gere 

    Föredragande 

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


