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Beslut om Riksarkivets fördelning av bidrag till enskild 
arkivverksamhet 2018 
 
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 2018 avseende 
Riksarkivet. (Uppskrivning med 649 000 kr.) 
 
Riksarkivet har beslutat om en generell nivåhöjning av 
verksamhetsbidraget med 1,55 % (avrundat till närmaste hundra 
kronor) jämfört med förra året till alla dem som har ansökt om höjt 
verksamhetsbidrag. Den procentuella höjningen motsvarar den 
generella höjning som Statens kulturråd tillämpar vid årets fördelning 
av statsbidrag till regional kultur inom kultursamverkansmodellen.  
 
Resterande belopp används för att skapa utrymme för 
utvecklingsbidrag och för att finansiera – förutom Samarbetsrådets 
administrativa kostnader – en konferens om e-arkiv gemensamt 
anordnad med Sveriges länsarkivarieförening. 

   
Nedanstående uppställning visar de 12 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 (b): 

 
                                                 
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 2017 Sökt 2018  Beslut 2018 
     Verksamhetsb Utvecklingsb 
1.  ARAB  6 450 000 6 643 500   6 550 000 
2.  Centrum för Näringslivshistoria, CfN 250 000 400 000 253 900 
3.a. TAM-arkivet 520 000 529 850 528 000 
3.b. TAM-arkivet – utvecklingsbidrag  200 000  Avslag 
4. Folkrörelsernas Arkivförbund, FA 300 000 300 000 300 000 
5. Sverigefinländarnas arkiv 310 000  525 000 314 800 
6.a. Kinship Center 145 000 300 000 147 200 
6.b.  Kinship Center – utvecklingsbidr. 50 000 150 000  Avslag 
7.a.  Näringslivsarkivens Förening, NAF 125 000 300 000 126 900  
7.b.  NAF utvecklingsbidrag    100 000 
8.  Genealogiska föreningen 100 000  100 000 100 000 
9.  Svenskt Seriearkiv, Seriefrämj. utv. b.   160 000  Avslag 
10.a. Stiftelsen Svenska Emigrantinstitutet    175 000 300 000  177 700 
10.b Stift. Svenska Emigrantinst – utv.bidr.   200 000  200 000 
11.    Sveriges Hembygdsförbund – utv. bidr.  200 000   Bordlagt 
12.a. Dansmuseet  270 000 Avslag 
12.b. Dansmuseet – utvecklingsbidrag  65 000  Avslag  
 
 
Summa (kr):  8 425 000 10 643 350 8 498 500 300 000 
 
 
Summa bidrag totalt: 8 798 500 kr 
 
 

 
Kommentarer beträffande beslut om verksamhetsbidrag:  
 
2. Centrum för Näringslivshistoria, CfN som är det största 
näringslivsarkivet i landet bedriver sin verksamhet på affärsmässiga 
grunder. Det statliga bidraget avser främst den arkivpedagogiska och 
forskningsfrämjande verksamheten men syftar även till att stimulera 
CfN fortsatta samarbete med den övriga arkivsektorn bl.a. i form av 
erfarenhets- och kunskapsutbyte. CfN ska därför i sin årliga 
verksamhetsrapport till Riksarkivet särskilt redovisa dessa aspekter av 
sin verksamhet. 
 
6.a. Kinship Center tog över verksamheten efter Svenska 
Migrationscentret som gick i konkurs under våren 2017. För 2018 har 
föreningen fått fortsatt ekonomiskt stöd av Region Värmland och 
Karlstads kommun, det senare halvårsvis. För närvarande pågår en 
rekonstruering av verksamheten men det finns frågetecken kring 
exempelvis framtida huvudmannaskap. Riksarkivet beviljar 
verksamhetsbidrag under förutsättning att föreningen utan dröjsmål 
meddelar Riksarkivet vid byte av huvudmannaskap eller om det 
inträffar något som allvarligt hotar föreningens ekonomi och den 
fortsatta verksamheten.  
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7.a. Näringslivsarkivens Förening, NAF har ansökt om ett väsentligt 
utökat verksamhetsbidrag p.g.a. att föreningen önskar vidga sin 
verksamhet och ändra på sitt arbetssätt. Riksarkivet anser att den nya 
arbetsmodellen bör prövas först i form av ett pilotprojekt innan 
ansökan om ett permanent utökat verksamhetsbidrag kan prövas. (Se 
vidare under rubriken Kommentarer beträffande utvecklingsbidrag.) 
 
12.a. Dansmuseets ansökan om verksamhetsbidrag avslås bl.a. med 
anledning av att museet redan erhåller statsbidrag för sin verksamhet 
från annan och således inte prioriteras vid Riksarkivets bidragsgivning.  
 
 
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.   
 
7.b. NAF har beviljats utvecklingsbidrag med ovanstående belopp för 
att inom ramen för ett pilotprojekt pröva ett nytt arbetssätt genom bl.a. 
uppsökande verksamhet hos regionala/kommunala beslutsfattare och 
kulturarvsaktörer samt hos de regionala näringslivsarkivens respektive 
styrelse. Bidraget utgår under förutsättning att NAF återkommer till 
Riksarkivet med en mer detaljerad projektplan och budgetförslag inom 
30 dagar, räknat fr.o.m. ovanstående beslutsdatum. Bidraget utbetalas 
när Riksarkivet har mottagit dessa kompletterande handlingar.  
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10.b Stiftelsen Svenska Emigrantinstitutet håller efter några års 
turbulens på att återuppbygga verksamheten. Besökssiffrorna m.m. 
pekar åt rätt håll. Institutet har planer på att modernisera och utveckla 
verksamheten baserat på angelägna samhällsvetenskapliga 
frågeställningar relaterade till migration. 
 
Ansökan om utvecklingsbidrag som Riksarkivet beviljar avser 
omregistrering och digitalisering av äldre förteckningar som genom 
inrapportering till den Nationella Arkivdatabasen (NAD) avsevärt 
kommer att öka tillgängligheten till samlingarna både nationellt och 
även internationellt – ett viktigt steg för ett nationellt institut med 
inriktning på migration.  
 
9. Svenskt Seriearkivs och 12.b Dansmuseets respektive ansökan har 
avslagits p.g.a. att Riksarkivet vid sin bidragsgivning prioriterar 
arkivinstitutioner vilka i sin insamling vänder sig brett till olika 
samhällssektorer framför de specialarkiv, även kallade profilarkiv som 
har byggts upp kring ett snävare tematiskt innehåll. 
 
11. Sveriges Hembygdsförbunds ansökan om utvecklingsbidrag har 
bordlagts. Riksarkivet ser positivt på Hembygdsförbundets strävan att 
höja arkivkompetensen hos hembygdsföreningarna och öka 
tillgängligheten till digitaliserade arkivhandlingar. Inför beslutet om 
eventuella bidrag önskar Riksarkivet föra en dialog med Sveriges 
hembygdsförbund om hur kompetenshöjande åtgärder kan genomföras 
i samarbete med de regionala enskilda arkiven.  
  
 
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.  
 
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.  
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2. Verksamhetsbidrag till regionala institutioner och 
organisationer utanför samverkansmodellen2: 
 
Riksarkivet får för bidragsgivning till regional arkivverksamhet 
disponera 460 000 kr av Kulturrådets ramanslag enligt regeringens 
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Statens kulturråd. 
(Ökning med 7 000 kr.) 
 
Nedanstående uppställning visar de två (2) institutioner/organisationer 
som har sökt medel inom denna kategori och Riksarkivets fördelning (i 
kr): 

 
  
 

Institution  Bidrag 2017 Sökt 2018  Beslut 2018  
1.  Föreningsarkiven i Stockholms län  304 500 310 000   310 000 
2.  Fören. Stockholms Företagsminnen  148 500 150 000  150 000 
 
Summa (kr):  448 000 460 000 460 000 

 
 
 
3. Övrig användning av medel 
Vidare avser Riksarkivet att av anslaget reservera 301 500 kr för 
Riksarkivets administrativa kostnader för bidragsgivning och 
samarbete med den enskilda arkivsektorn samt en tvådagars 
arkivkonferens om e-arkiv som Samarbetsrådet anordnar gemensamt 
med Sveriges länsarkivarieförening. 
 
 
Överklagande 
Enligt 8 § förordningen (2007:1368) om statsbidrag till enskilda arkiv kan  
Riksarkivets beslut inte överklagas.  
 
 
 
  

 
 
 
Karin Åström Iko    
Riksarkivarie    
 
    Katalin Gere 

    Föredragande 

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