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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
lEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-11-18 

Verksamhetsbidrag för 2015 till Arkiv Västmanland 

INLEDNING 

D nr 2014/1135 

Arkiv Västmanland ansöker hos Sala kommun om ett verksamhetsbidrag om 25.000 
kronor för verksamhetsåret 2015. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/232/1, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att till Arkiv Västmanland ge ett verksamhetsstöd om 25.000 kronor för 
verksamhetsåret 2015, att täckas inom kommunstyrelsens budgetram. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att till Arkiv Västmanland ge ett verksamhetsstöd om 25.000 kronor för 
verksamhetsåret 2015, att täckas inom kommunstyrelsens budgetram. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

de 

10 (24) 



laga ~s 2014/232/1 Ansökan om verksamhetsbidrag 
f"ör år 2015 

Sak 

Arkiv 
Västmanland 

Aktuella 
aktiviteter i Sala 

statligt 
verksamhetsstöd 

salakommun 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
73325SALA 

Arkiv Västmanland ansöker om ekonomiskt stöd för verksamhetsåret 2015, 
samt önskar beredas tillfälle att för Sala kommuns förtroendevalda och tjänste
män få redogöra för den nytta stödet från Sala kommun inneburit, och kommer 
att innebära framöver. 

Arkiv Västmanland är en ideell medlemsorganisation som är länets samman
hållande funktion för enskilda arkiv, det vill säga arkiv från den enskilda sek
torn så som förenings- och företagsarkiv. 

Arkiv Västmanland lägger särskild vikt vid att vara aktiva i hela länet. För den 
egna verksamheten har vi idag depåytor och forskarutrymmen i Västerås, 
Kolsva och Fagersta. På ett antal arkivägares uppdrag håller vi även öppet för 
forskning och besök på ytterligare platser. 

År 2013 genomfördes en flytt av kansli och forskarutrymmen i Västerås, vilket 
innebar en väsentligt ökad tillgänglighet och flera andra mervärden som kom
mer hela länet till del. Nackdelen var, förutom ökade hyreskostnader, minskat 
depåutrymme. Det senare innebär att ny depå är av nöden, med inflyttning 
senast år 2015. Denna depå kommer att lokaliseras till Arboga och drivas som 
ett länsgränsöverskridande samarbete med ArkivCentrum Örebro län. 

Arkiv Västmanland har god kontakt med Salas kommunarkivarie, men har inte 
haft möjlighet att etablera någon fastare verksamhet tillsammans. Vi menar att 
vi har många ideer och erbjudanden, men har i dagsläget få samarbetsparter 
inom Sala kommun. Vi strävar därför efter att kunna vidareutveckla samarbe
tet kring de enskilda arkivens bevarande och, framförallt, tillgängliggörande. 
N a turligtvis bedriver vi redan idag forskarservice gentemot Salas kommunin
nevånare i och med att vi hanterar en mängd arkiv som är av intresse för dem 
som vill studera källmaterial från Sala med omnejd. 

Tidigare erhölls ekonomiskt stöd från Kulturdepartementet via Riksarkivets 
nämnd för enskilda arkiv. Medel som avsåg regional arkivverksamhet för före
ningsarkiv var "öronmärkta" från departementet, medan medel för regionala 
näringslivsarkiv fördelades av Riksarkivet. 

Genom den så kallade Samverkansmodellen har de statliga medlen nu över
förts till Statens Kulturråd som sedan vidarebefordrar dessa tilllandets lands
ting och regioner för vidare fördelning till utpekade kulturområden, varav 
Regional enskild arkivverksamhet är ett. 

Det statliga stödet har inte ändrats i någon nämnvärd mån sedan den nya mo
dellen infördes. Fortsatt ligger vi på ungefär samma nivå, vilket för innevaran
de år innebär 460 000 kronor. 
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Landstings~ 

kommunalt 
verksamhetsstöd 

Kommunalt 
verksamhetsstöd 

Verksamhetsstöd 
enligt VKL
överenskommelse 

Ansökanom 
ekonomiskt stöd 

Redogörelse och 
dialog 

Landstingets stöd till Arkiv Västmanland har sedan länge legat på samma 
nivå, det vill säga 290 000 kronor. Dock har en ökning skett om vi även ser till 
det verksamhetsstöd som betalas ut genom den inom Västmanlands korn
muner och landsting (VKL) överenskomna fördelningsmodellen (se nedan). 

Arkiv Västmanland har sedan 2005 årsvis ansökt om ekonomiskt verksam
hetsstöd i förhållande till folkmängd från länets kommuner- undantaget 
Köping och Skinnskatteberg. Med de två senare finns en överenskommelse 
som innebär att de bidrar med mer än övriga i förhållande till folkmängd ge
nom stöd särskilt riktat till vår verksamhet i Kolsva. 

Vilka som beviljat stöd har i någon mån varierat genom åren. För innevaran
de år ser det ut som följer: Arboga kornmun- 10 000 (sökt 20 000), Fagersta-
13 000 (sökt 25 000), Hallstahammar- 25 000 (sökt 25 000), Kungsör -15 000 
(sökt 15 000), Köping- 50 000 (enligt överenskommelse), Norberg 10 000 (sökt 
10 000), Sala 25 000 (sökt 25 000 kronor), skinnskatteberg- 30 000 (enligt över
enskommelse), Surahammar- avslag (sökt 20 000), Västerås- 100 000 (sökt 
300 000). 

Genom den redan nämnda VKL-rnodellen bidrar samtliga kommuner även 
med ett verksamhetsbidrag utöver det här redogjorda (se nedan). 

Genom en överenskornmen fördelningsmodell korn partema inom VKL år 
2012 överens om att utöka befintliga verksamhetsstöd i syfte att täcka de öka
de kostnader som uppkorn då Arkiv Västmanland flyttade till mer publika 
lokaler i Västerås. 

En fördelningsplan för åren 2013-2015 fastslogs, vilken innebär att landstinget 
bidrar med 250 000 kronor och länets kommuner med tillsammans ytterligare 
250 000 kronor utifrån befolkningstaL För Sala kommuns del innebär detta 
21 207 kronor per år. 

Mot bakgrund av ovanstående ansöker Arkiv Västmanland hos Sala kommun 
om ett verksamhetsstöd om 25 000 kronor för verksamhetsåret 2015 (utöver 
beviljat stöd enligt VKL-rnodellen). 

Vi hoppas och tror även att Sala kornmun skall ställa sig positiv till fortsatt 
stöd enligt VKLs fördelningsrnodell, även i det fall det innebär ett utökat stöd 
för att delfinansiera det ovan nämnda nödvändiga depåutrymmet 

Arkiv Västmanlands ser fram emot att beredas möjlighet att för Sala korn
muns förtroendevalda få framföra en redogörelse för de effekter de ekono
miska stöden har på verksamheten. Vi vill också gärna berätta mer om hur 
vårt pågående utvecklingsarbete i Arboga (projektet stöds av Statens Kultur
råd) fortskrider och vilka positiva effekter det kan få för hela länet. 

Arkivchefen kornmer att söka kontakt för att om möjligt överenskornrna om 
lämpligt tillfälle för detta. 

Arkiv Västmanland välkornnar som alltid en dialog med kornmunens repre
sentanter angående såväl ekonomiskt stöd som framtida sarnarbeten i arkiv
frågor. 

Mer information om Arkiv Västmanlands verksamhet och om enskilda arkiv 
återfinns även på vår webbplats: www.arkivvastmanland.se 



Tack Vi vill i sammanhanget passa på att tacka för det stöd vi fått för innevarande 
års verksamhet och för stödet inom VKL-modellen. 

Västmanland den 5 november 2014 

På styrelsens uppdrag: 

Christina Sirtoft Breitholtz 
arkivchef 

Bifogas: 

o Verksamhetsberättelse för år 2013, inklusive revisionsberättelse, budget och verksamhetsplan 
o Protokoll från årsmötet 2014 
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Hörsalen, Västeds stadsbibliotek 

Protolwl! 
Årsmöte 2014 

l'orsdi!gen den lO april2014, klockan l.S.I'i 

Närvarande: ·;e närvarolista (bila go J) 

f,ktbiiaga z 

Årsmötet föregicks av "Tema flytt", ett arrangemang öppet för allmiinhden i samarbete med 
Viisterils stadsbibliotek. P,i. programmet stodtvå före[iisningar- När kraften till industrin kom 

fdn ftali"n, Oscar Ceccvni och När finnarna räddade Sverige, Seppo Remcs- ocb ett par inlor

ma.tionspunktcr om :•ågaendc' flytt och samarbetet med ArkivC\;ntrum Örebro län. Besökurna 
gavs även möjlighet till en kort visning av den nya depi\n på Engelbrektsgatan 3_ 

§1 
Mötets öppnande 

Ordförnnden Bmge Lundstrilm h:ilsar alla välkomna och förklarar Arkiv Västmanlands års

möte 20 l 4 öppndt 

§2 
Val av mötesfunktionärer 

a) urdfönmde 

Ti[] mötesordförande viiljs landstingsfullmäktiges ordförande Denise Norström. 

b) Jekretemre 

Till mötessekrctc~rare v~ljs .'\.rkivCentrum Örebro läns ilrkivchef Yvonne Bergman. 

c:) prol:okvllsiu.s'terore Iiilika röstrdk11arc 

Till protokollsjuslera re. tillika rö.strtiknare, v:iljs Sören tla:\th och Stig W,1hlström. 

~3 

Mötets behöriga uti ysande 

F,lstslas att mötet blivrt bc'hörigt utlysL 

§4 
Fastställande av röstlängd 

Fastslås att närv.1rolist:m s kali fungt~ra som l"östlängtl. 



§5 
Godkännande av dagordning 

Efter att punkten 7 och 8 skiftat plats godkännes den föreslagna dagordningeP. 

§6 
Verksamhetsberättelse 

:V!ötesordföranden läser rubrikerna och ger mötesdeltagarna chans att kommentera om sa 
önskas. 

Mötet beslutar att med godkärmande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 

Därefter läser mötesordföranden upp den ekonomiska årsredovisningens rubriker och 
kassören Hjördis Häll redogör för ekonomin. Däreiter ges mötesdeltagarna duns att 
kommentera. 

§7 

Revisionsberättelse 

Arkiv Västmanlands revisorer företräds under årsmötet av Lars-Erik Magnusson. som läser 
upp revisionsberättelsen (se verksamhetsberättelsen, sidan 20). Av denna framgår att 
revisorema föreslår att arsmötet faststaller resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 
2013, samt att årets resultat balanseras i ny räkning. 

:VIötesordföranden lämnar ordet fritt. 

Mötet beslutar att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 

§ 8 
Fastställande av resultat· och balansräkning 

IV!ötet fastställer, i enlighet med revisoremas förslag, re,;ultat- och balansräkning för 
räkenskapsåret 2013, samt beslutar att årets resultat balanseras i ny räkning. 

§9 
Fråga om ansvarsfrihet 

Mötet beslutar att, i enlighet med revisorernas förslag, bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verk
samhetsåret 2013. 

§ 10 
Fastställande av medlemsavgift för år 2015 

Mötessekreteraren meddelar att inga förslag föreligger om förändrad medlemsavgift. För 20i + 
är medlemsavgiften l 000 kronor för kommuner .. distrikts- och riksorganisationer, 500 kronor 
för företag, 150 kronor för lokala föreningar och deponerande privatpersoner, samt l 00 kronor 
för stödjande privatpersoner. 

Miitesordföranden lämnar ordet fritt. 

y[Ötet beslutar att medlemsavgiften skall vara oförändrad 2015. 

Arkiv Vdstmurdands Arsm,;te 201+ 
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§11 
Beslut om <~rvoden 

'v1ötessekreteraren meddelar att Jrvodena vid arsmötet 2013 fastställdes till6 Ollll kronor till 
ordföranden, 3 000 kronor vardera till arbetsutskottets två övriga ledamöter, samt 600 kronor 
vardera till tjiinstgörande revisorer. 

Konstateras att inga förslag om förändrade arvoden föreligger. 

:Vlötesordiöranden lämnar ordet fritt 

Mötet beslutar om oförändrade arvoden. 

§ 12 

Fastställande av verksamhetsplan och budget för ar 2014 

Verksamhetsplan och budget för år 2014 är utdelad (se verksamhetsberättelsen sidorna 24 res
pektive 26). 

Mötesordföranden lämnar ordet fritt. 

Mötet beslutar att fastställa verksamhetsplan och budget för 2014. 

§13 
Fastställande av preliminär verksamhetsplan och budget för år 2015 

Preliminär verksamhetsplan och budget för år 201S ;;,. utdelad (se verksamhetsberättelsen si

dorna 25 respektive 27). 

Mötesordförande länmar ordet fritt. 

Mötet beslutar att fastställa preliminär verksamhetsplan och budget för 2015. 

§ 14 
Val av styrelseordförande 

Valberedningen föreslår, genom Per Johansson, nyval av !rene Artc>2us som ordförande 

(tidigare vice ordförande). 

Mötesordföranden liimnar ordet fritt. 

Mötet beslutar att, i enlighet med valberedningens förslag, välja !rene Artc>2us som Arkiv 

Viistmanlands ordförande för ett (l) år. 

§ 15 

Val av styrelseledamöter 

a) ordinarie styrelseledamöter 

Valberedningen föreslår, genom Per Johansson, omval av Eva-Kristina Andersson, [ngcmar 

Pettersson, Seppo Remes och Göran Sundström, samt nyval av Lena Nyquist (tidigare supple

ant) som ordinarie ledamöter för en tid om två (2) ar. 
Vidare föreslås som fyllnadsval nyval av Peter Klint (tidigare suppleant) som ordinarie 
ledamot för en tid om ett (l) Jr. 

Mötesordföranden lämnar ordet fritt. 

Arkiv Västmanlands Msm0te 201* 
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\fiitet beslutar att, t enlighet med valberedningens förslag, välja Eva-Kristina Andersson, 
Ingemar Pl'ttersson, Seppo Remes, Göran Sundström och Lena Nyquist som ordinarie leda

möter i Arkiv Västmanlands styrelse för en tid om tvi\ (2) ar, samt Peter Kiint som ordinarie 
ledamot för en tid om ett ('l) ik 

b! styrelsesuppleanter 

Valberedningen föreslik genom Fer Johansson, omval av Eva Matsson och Rebecca Svensson, 

samt nyval av Hans Alm gren, Sture Eriksson och C ristina lnornell som styrelsesuppleanter 

Mötesordföranden lämnar ordet fritt 

Mötet beslutar att, i enlighet med volbel'(~dningen förslag, välja Eva :V!atsson, Rebecca Svens, 

son, Hans Almgren, Sture Eriksson och Cristina Thornell som suppleanter i Arkiv Västman
lands styrelse fiir ett (l) ar. 

§ 16 

Val av revisorer 

a) ordinarie revisorer 

Valberedningen föresia r, genom Per Johansson, omval av Roland Sundgren som ordinarie 
revisor. 

Mötesordföranden lämnar ordet fritt 

Mötet beslutar att, i enlighet med valberedningens förslag, välja Roland Sundgren som Arkiv 
Västmanlands ordinarie revisor för tva (2) k 

b) revisorssuppleanter 

Valberedningen föres!ar, genom Per Johansson, omval av Peter Westersund och Per-Inge 

Ahlbäck som revisorssuppleanter, 

Mötesordföranden länmar ordet fritt 

:Vfötet beslutar att, i enlighet med valberedningens förslag, v;Hja Peter Westersund och Per
Inge Ahlbäck som revisorssuppleanter för ett (l) år, 

§ 17 

Val av valberedning 

Inför arsmiitet 2014 har valberedningen bestätt av Per Johansson (sammankallande), Birgitta 

Wiklander och Sören Baåth, Samtliga utsedda vid arsmötet 2013 Birgitta Wiklander hat 
undanbett sig omvaL 

Mötesordföranden lämnar ordet fritt. 

Arsmötet föreslår omval av Per Johansson och Sören Båath samt nyval av Bra ge Lundström, 

:Vfötet beslutar att välja Sören Baath, Brage Lundström och Per Johansson till att inga i Ark tv 
Västmanlands valberedning för ett (1) ar, samt att den senare skall vara sammankallande, 

§ 18 
Av styrelse eller revisorer väckt fråga 

Ingen fråga väckt av styrelse eller revisorer föreligger, 

Arkiv Västmanlands Arsmöte 20! l 
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§ 19 

Motioner 

fnga motioner har inkommit. 

§ 20 

Övriga frågor 

Inga övriga frågor föreligger 

§21 
Avslutning 

Den nyvalda ordföranden !rene Arta>us tackar för förtroendet för sitt eget uppdrag och aven 

på övriga omvalda styrelseledamöters viignar, samt hälsar de nyval.da suppleanterna 

välkomna. Därefter avtackas avgående Brage Lemelström med blommor och praliner. 

Personalen överlämnar även en present. 

tvlötesordföranden tackar för förtroendet att ha fått leda c\rsmötet och förklarar detsamma tör 

avslutat. Därefter tackas mötesordföranden av avgclende ordföranden Brage Lundström med 

ett bokpaket samt en bokgäva i form av en släktutredni.ng. 

:V!ötesordförande Sekreternre 

Denise .'\Jorström Yvonne Bergman 

rus te ras 

Sören Bäåth 

:\ci<iv Viistr'rltmlands Jrsmöte 2014 
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