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Ansökan om verksamhetsbidrag 
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Arkiv Västmanland ansöker om ekonomiskt stöd för verksamhetsåret 2016. 

För bästa möjliga beslutsunderlag önskar vi beredas tillfälle att för Sala 
kommuns förtroendevalda och berörda tjänstemän få redogöra för - och föra 
en dialog kring - vår verksamhet. 

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 i andra arkiv. 

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. 

Efter flera års förberedande arbete har vi nu, tillsammans med ArkivCentrum i 
Örebro län - ACÖ, tecknat kontrakt för arkivlokaler i Arboga. Dessa lokaler 
genomgår i skrivande stund en anpassning för att säkerställa bästa möjliga 
arkivhantering och tillgänglighet. Vi hoppas kunna påbörja inflyttning före 
nyår. Förutom depåverksamhet kommer lokalerna att användas för utåtriktad 
verksamhet och nya verksamhetsgrenar som skall utvecklas tillsammans med 
ACÖ - till gagn för de båda länens innevånare. 

I enlighet med den så kallade Sam verkansmodellen erhåller vi numera de 
statliga medlen via landstinget. 

Samverkansmodellen har inte inneburit någon stor förändring vad gäller det 
statliga bidragets storlek. Vid landstingets fördelning av de från Statens 
Kulturråd inkomna statliga medlen tilldelades Arkiv Västmanland för år 2015 
456 000 kronor. 

Landstingets stöd till Arkiv Västmanland låg länge på samma nivå, det vill 
säga 290 000 kronor. I och med den överenskommelse som slöts inom Väst
manlands kommuner och landsting - VKL för åren 2012-2015 (se nedan) ökade 
dock det totala stödet till 540 000 kronor. 
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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 bidragit med mer än övriga i förhållande till folkmängd 
genom stöd särskilt riktat till vår verksamhet i Hedströmsdalen. 

Vilka som beviljat stöd har i någon mån varierat genom åren. Hur det ser ut 
för innevarande år framgår av bilagd sammanställning. 

Genom den redan nämnda VKL-överenskommelsen bidrar samtliga kom
muner även med ett verksamhetsbidrag utöver de som vi årligen ansöker om. 
Även aktuella summor för detta framgår av den bilagda sammanställningen. 

Överenskommelsen som antogs inom VKL år 2012 avsåg att utöka befintliga 
verksamhetsstöd i syfte att täcka de ökade kostnader som uppkom då Arkiv 
Västmanland flyttade till mer publika lokaler i Västerås. 

En årlig summa med 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. 

Arkiv Västmanland har under de senaste åren noterat att det funnits många 
som förespråkat att de verksamhetsmedel vi ansöker om årligen och de som 
tillkom genom den överenskomna VKL-modellen skall slås samman för enk
lare och mer överskådlig hantering. 

Vi utgår därför i detta års ansökningar från summan av de årligen sökta kom
munala verksamhetsbidragen och de 250 000 kronor som fördelas enligt VKL
modellen. Därmed är vår ansökan om ekonomiskt verksamhetsbidrag för år 
2016 baserat på procentuell del av länet utifrån Statistiska Centralbyråns be
folkningsstatistik den 31 december 2014, och omfattar således både det tidiga
re verksamhetsbidraget och den ökning som tillkom genom VKL-modellen. 
De ansökta summorna har avrundats. 

Mot bakgrund av ovanstående ansöker Arkiv Västmanland hos Sala kommun 
om ett verksamhetsstöd om totalt 65 000 kronor för verksamhetsåret 2016. 

Undertecknad kommer att söka kontakt för att utröna lämpligt tillfälle för att 
få träffa Sala kommuns förtroendevalda - och berörda tjänstemän. Det är 
synnerligen angeläget att vi få redogöra för hur vår verksamhet ser ut idag, 
och vilka förändringar vi står inför. Vi tror också att en dialog mellan Arkiv 
Västmanland och kommunens berörda leder till mer initierade beslut och en 
positiv utveckling genom ökad samverkan. 

Naturligtvis välkomnar vi förslag från kommunens sida om tänkbara tider för 
att mötas dyker upp innan undertecknad hinner ta kontakt. Mejla gärna 
christina@arkivvastmanland.se eller ring 070-354 70 20. 



Tack Vi vill i sammanhanget passa på att tacka för det ekonomiska stöd vi fått för 
innevarande års verksamhet och inte minst för gott samarbete. 

Västmanland den 13 oktober 2015 

På styrelsens uppdra~ -----

-;~ · ---. 

Christina Sirtoft Breitholtz 
arkivchef 

Bifogas: 
O Sammanställning av verksamhetsbidrag 
O Verksamhetsberättelse för år 2014, inklusive revisionsberättelse, budget och verksamhetsplan 

O Protokoll från årsmötet 2015 

. (. ~ . 





Sammanställning av kommunala verksamhetsbidrag till Arkiv Västmanland 

Arkiv Västmanlands årligen sökta kommunala verksamhetsbidrag, 2015 

Kommun Ansökt Beviljat 

Arboga 20 000 kr 10 000 kr 

Fagersta 25 000 kr 25 000 kr 

Hallstahammar 25 000 kr 25 000 kr 

Kungsör 15 000 kr 15 000 kr 

Köeing* 50 000 kr 50 000 kr 

Norberg 10 000 kr 10 000 kr 

Sala 25 000 kr 25 000 kr 

Skinnskatteberg* 30 000 kr 30 000 kr 

Surahammar 20 000 kr - kr 

Västerås 300 000 kr 100 000 kr 

Summa 520 000 kr 290 000 kr 

Arkiv Västmanlands utökade kommunala verksamhetsbidrag enligt VKL-modell, 2015 

Kommun Bidrag 

Arboga 13 079 kr 

Fagersta 12 343 kr 

Hallstahammar 14 969 kr 

Kungsör 7 951 kr 

Köeing 24 392 kr 

Norberg 5 629 kr 

Sala 21207 kr 

Skinnskatteberg 4338 kr 

Surahammar 9 706 kr 

Västerås 136 387 kr 

Summa 250 001 kr 

Arkiv Västmanlands sammanslagna kommunala verksamhetsbidrag 2016 

Kommun Ansöker 

Arboga 40 000 kr 

Fagersta 39 000 kr 

Hallstahammar 46 000 kr 

Kungsör 24 000 kr 

Köf'ing 75 000 kr 

Norberg 17 000 kr 

Sala 65 000 kr 

Skinnskatteberg 30 000 kr 

Surahammar 29 000 kr 

Västerås 423 000 kr 

Totalt 788 000 kr 

* Till Köpings och Skinnskattebergs kommuner har tidigare ingen årlig ansökan insänts. Detta då det finns en 

överenskommelse om verksamhetsbidrag särskilt riktad till vår verksamhet i Hedströmsdalen. 




