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Arkiv Västmanland ansöker om ekonomiskt stöd för verksamhetsåret 2014. 

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. Som sådan verkar Arkiv Västmanland 
såväl på regional som på lokal nivå runt om i länet. 

Runt om i länet samverkar Arkiv Västmanland således med ett stort antal olika 
aktörer och, framför allt, med våra medlemmar. Alla länets kommuner är med
lemmar och sam tliga bidrar på ett eller flera sätt även med ekonomiskt stöd. 
Arkiv Västmanland har därför ett tätt samarbete med kommunerna i deras 
egenskap av såväl medlemmar som bidragsgivare. Flera kommuner har också 
valt att i olika former och omfattning anlita Arkiv Västmanland för arkivtjäns
ter utöver det som kan ingå i medlemskapet, eller kan rymmas inom den eko
nomiska ram som ett eventuellt verksamhetsbidrag utgör. 

Arkiv Västmanlands verksamhet utpekades i kulturplanen 2012 som utveck
lingsområde, att prioriteras i två steg: Steg 1 -lokaler för den publika verksam
heten, organisationens kontor och centraldepå förlagd i Västerås genom flytt 
till Västerås stadsbiblioteks faktaavdelning, samt en personalförstärkning i 
form aven halv arkivarietjänst. Steg 2 - utökad depåkapacitet genom fjärrdepå 
på annan ort i länet. 

Steg 1 inleddes då Västmanlands kommuner och landsting (VKL) beslöt att 
följa en särskilt framtagen finansieringsplan för de ökade fasta kostnader som 
uppkommer vid en flytt till kostsammare lokaler och utökande av personalen. 
Nämnda kontorsflytt är just pågående. 

För att påskynda steg 2 ansökte Arkiv Västmanland 2012, och beviljades, medel 
för utvecklingsprojekt från Statens Kulturråd. Projektet är ett samarbete med 
ArkivCentrum i Örebro län och Arboga kommun. Projektet skall avslutas med 
en informationsdag i Arboga den 10 september i år. Genom projektet har vår 
intention att etablera en fast punkt i Arboga i form av arkivdepå och där till 
hörande verksamhetsutveckling ytterligare stärkts. Det finns uppenbara hinder 
i vägen, inte minst ekonomiska, men vi arbetar för att övervinna dem då vi 
anser att en sådan etablering skulle gynna inte bara Arkiv Västmanland och 
Arboga utan hela vårt län och även våra grannlän. 

Arkiv Västmanland har kontakt med olika aktörer inom Sala kommuns grän
ser. Här väljer vi att framhålla att Arkiv Västmanland exempelvis kan bidra 
med professionell kunskap i form av arkivpedagogiska insatser i skolan, med 
syfte att sprida kunskap om källkritik till barn och ungdomar. 

::d, i::! " ,.) :d 



Ekonomiskt 
verksamhetsstöd 

Ansökan om 
ekonomiskt stöd 

Dialog 

Arkiv Västmanland har sedan 2005 årsvis ansökt om ekonomiskt verksamhets
stöd i förhållande till folkmängd från samtliga kommuner i länet - undantaget 
Köping och Skinnskatteberg. De två senare bidrar med mer än övriga i förhåll
ande till folkmängd genom stöd särskilt riktat till vår verksamhet i Kolsva. 

De stöd vi genom åren erhållit från länets kommuner, från i år även Sala, har 
trots den måhända ringa storleken varit synnerligen viktiga tillskott för att 
kunna bedriva en länstäckande verksamhet. 

Vi vill även förtydliga att det verksamhetsstöd vi här, liksom tidigare år, an
söker om inte är avhängigt de medel som utbetalas via VKLs nämnda fördel
ningsmodell för täckning av ökade kostnader enligt utvecklingssteg 1. 

Mot bakgrund av ovanstående ansöker Arkiv Västmanland hos Salas kom
munstyrelse om ett ekonomiskt stöd om 25 000 kronor för verksamhetsåret 
2014 (utöver beviljat stöd enligt VKL-modellen). 

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

Arkiv Västmanland välkomnar som alltid en dialog med kommunens repre
sentanter angående såväl ekonomiskt stöd som framtida samarbeten i arkiv
frågor. 

Arkiv Västmanlands arkivchef och styrelseledamöter besöker gärna Sala 
kommuns förtroendevalda och tjänstemän för att informera om hur flytten i 
Västerås bidrar till vår länstäckande verksamhetsutveckling. 

Salas representant i VKLs kulturberedning kommer naturligtvis att bjudas in 
till ovan nämnda informationsdag den 10 september i Arboga. 

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

Västmanland den 22 juli 2013 

På styrelsens uppdrag: 

Christina Sirtoft Breitholtz 
arkivchef 

Bifogas: 
O Verksamhetsberättelse för år 2012, inklusive revisionsberättelse, budget och verksamhetsplan 
O Protokoll från årsmötet 2013 
O Inbjudan till "invigning" av nya lokaler i Västerås 


