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Verksamhetsbidrag 2017 till Arkiv Västmanland

INLEDNING
Arkiv Västmanland ansöker om ekonomiskt stöd för verksamheten 2017

Beredning
BilagaKS2016/236/1, skrivelsefrån Arkiv Västmanland

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar att
ledningsutskottetföreslår att kommunstyrelsenbeslutar
a_tttill Arkiv Västmanlandgeett verksamhetsstödom 65 000kronor för verksamhets-
året 2017, att täckas inom ram.

BESLUT
Ledningsutskottetföreslår att kommunstyrelsenbeslutar

att till Arkiv Västmanlandgeett verksamhetsstödom65 000kronor för verksamhets-
året 2017, att täckas inom ram.
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Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Salakommun
Kontmunstyrelsen
Box 304
73325SALA

58k Arkiv Västmanland ansöker om ekonomiskt stöd för verksamhetsåret 2017.

ATkiV Arkiv Västmanlandär en ideell medlemsorganisationsomär länetssamman»
vastmanlmdhållandefunktionförenskildaarkiv,detvill sägaarkiv fråndenenskildasek-

torn så som förenings- och företagsarkiv.

Arkiv Västmanlandläggersärskild vikt vid att vara aktiva i hela länet.Trots
ytterst begränsaderesurserbeträffandeekonomiochpersonallyckasArkiv
Västmanlandår efter år beredaservicetill föreningslivet i Västmanlandoch
finnassom kompetensresursför länetsföretag.Vi möjliggör inte bara för att
den enskildasektornsprimärkällor bevarasutan tillgängliggör democksåtill
en intresseradallmänhetoch använderdem sommedel för demokratifrämjan-
de insatseri skolorna.Beträffandedet sistnämndaläggervi stor vikt vid att
försökaföra ut bred kunskapom källkritik.

Genomutåtriktad verksamhetsynliggör vi, påegenhand eller i samarbete
med andra, vår gemensamma dåtid och samtid.

För att bevaramaterialetpå ett betryggandesättkrävsbra arkivlokaler. År
2013genomfördesen flytt av kansli ochforskarutrymmen i Västerås,vilket
innebaren väsentligt ökad tillgänglighet ochflera andra mervärdensomkom-
mer hela länet till del. Nackdelen var, förutom ökade hyreskostnader, minska-

de depå-ochkontorsutrilmmen. Nya sådanahar nu skapatsi Arboga,med
depåergodkändautifrån Riksarkivetssträngaregler för klimat ochsäkerhet.
Dennalösning kom till ståndgenomett samarbetemed systerorganisationeni
Örebro län. Detta är en lösning vi är mycket glada och stolta över att ha fått till
stånd,eftersombristen på lokaler under en lång tid hotat verksamhetens
vidare existens.Såväli depåeritai Arboga somi depåni Västeråsförvarar vi
nu viktiga källor till hela länetshistoria.

K0?-made? De stora utgiftsposterna är personal- och lokalkostnader, vilket framgår av
årsberättelsen för 2015och budget för 2016 (se"Verksamhetsberättelse 2015").

Beträffandepreliminär budget för 2017såvet vi redannu att den kommeratt
revideraspå postenLoknllcoshmdereftersomdessablir högre.Dettaberor på att
Arkiv Västmanlandshyreskostnadi Arkivcentrum Arbogabaseraspå ian-
språktagnahyllsektioner, vilka blir fler änberäknatför 2017.Samtidigt för-
väntasintäkterna för ltyllavgifterna ökanågot,eftersomen stor del av dessa
hyllsektioner upptas av nya storadepositioner.Dock kan vi konstateraatt det
ocksåförväntasinkomma mångahundra hyllmeter arkivmaterial somär av
störstavikt för Västmanlandsgemensammahistoria, menvars förvarings-
kostnadinte kommer att kunna täckasav en hyllmeteravgift.
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Förvaringen av deponerat material finansieras till största del genom hyllav-
gifter, men kostnaden för att tillgängliggöra dessa källor till vår historia kan
inte belastasarkivägaren. Det krävs andra finansieringskällor för de personal-
kostnader tillgängliggörandet, i alla dess former, innebär.

Ipreliminär budget för 2017har vi räknat med ökade personalkostnader. En
förstärkning av personalskaran är av störstavikt. Den personal som idag är i
tjänst har alldeles för stor arbetsbörda, och samtidigt ökar antalet forskar- och
rädgivningsfrågor, efterfrågan inom det arkivpedagogiska fältet och behovet
av att bearbeta materialet för ytterligare ökad tillgänglighet. Även för att öka
andelen egenfinansiering - vilken redan idag är jämförelsevis hög -krävs
ökat antal arbetstimmar.

De, genom Landstinget Västmanland, beviljade statliga medlen uppgår för

innevarande år till 470000 och de landstingskommunala medlen uppgår till
540 000 kronor.

Från länets kommuner har vi för år 2016beviljats sammanlagt 582 676 kronor
i verksamhetsstöd. Från Salas kommun erhölls 65000 kronor.

För att fördelningen av verksamhetsstöd från länets kommuner skall vara
rättvisande utifrån befolkningsstorlek är vår utgångspunkt SCBsbefolknings-
statistik från 31 december 2015, där Salas kommuns innevånarantal motsvarar

8,37 procent av länets befolkning.

Ansökan baseras vidare på att totalt ansöks om 788000 kronor från länets
kommuner (lika mycket söks från Landstinget Västmanland). Av dessa
788000 kronor utgör 538000 kronor den del av det årliga verksamhetsbid ra-
get som ansökts om från samtliga kommuner sedan år 2005. Resterande
250 000 kronor avser den höjning av verksamhetsbidrag som Västmanlands
kommuner och landsting (VKL) kom överens om år 2012 (Landstinget Väst-
manland står för 250 000 kronor och länets kommuner för lika mycket).

Vår ansökan om stöd frän Salas kommun grundar sig således på följande
siffror:

1. Salas andel av 520 000 kronorl, vilket uppgår till 43 524 kronor.

2. Fortsatt utbetalning av förhöjt stöd enligt VKL-beslut 2012.Salas andel
utifrån aktuellt befolkningsunderlag uppgår till 20 925 kronor.

Utifrån ovanstående ansöka från Salas kommun om ett oförändrat verk-

samhetsstöd för år 2017,det vill säga 65 000 kronor.

Västmanland den 22 november 2016

Christina Sirtoft Breitholtz

arkivchef

' Notera att det endast är 520 0()0kronor istället för 538000 kronor som ligger till grund för den procentuella
fördelningen. Detta eftersom Skinnskattebergs kommun utifrån en gammal överenskommelse bidrar med
avsevärt mer än vad som motsvarar kommunens storlek i befolkningstal.
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