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Ansökan om verksamhetsstöd för verksamhetsåret 2021.

Arkiv Västmanland är en ideell medlemsorganisation och en av regionens

kulturarvsinstitutioner. Arkiv Västmanland är länets sammanhållande funktion för

enskilda arkiv, det vill säga arkiv från den enskilda sektorn så som förenings— och

företagsarkiv.

Arkiv Västmanland lägger särskild vikt vid att vara aktiva i hela länet. Trots ytterst

begränsade resurser beträffande ekonomi och personal lyckas Arkiv Västmanland

år efter år bereda service och hjälp till föreningslivet i Västmanland och finnas som

kompetensresurs för länets företag. Vi arbetar på uppdrag i Fagersta kommun och

med Svanå bruksarkiv med forskarservice, tillsyn och tillgänglighet kring det

kulturhistoriska materialet.

Vi möjliggör inte bara att den enskilda sektorns primärkällor bevaras utan

tillgängliggör dem också till en intresserad allmänhet och använder dem som medel

för demokratifrämjande insatser i skolorna. Beträffande det sistnämnda lägger vi

stor vikt vid att försöka föra ut bred kunskap om källkritik. Genom utåtriktad

verksamhet synliggör vi, på egen hand eller i samarbete med andra, länets historia.

Tillsammans med motsvarande kulturarvsinstitution i Örebro län, ArkivCentrum

Örebro län, driver Arkiv Västmanland Arkivcentrum Arboga. 1 Arboga finns

utmärkta arkivdepåer, godkända utifrån Riksarkivets stränga regler för klimat och

säkerhet. Såväl i depåerna i Arboga som i depån i Västerås förvarar vi nu Viktiga

källor till hela länets historia.

De stora utgiftsposterna är personal— och lokalkostnader, Vilket framgår av

Verksamhetsberättelsen för  2019  och budget för 2020(båda i den medskickade

Verksamhetsberättelsen 2019). Lokalkostnaderna har ökat i och med etableringen i

Arboga.

Varje år inkommer flera hyllmeter ägarlösa arkiv, arkiv där ingen aktiv förening

eller företag finns som kan betala hyllavgift. Dessa ägarlösa arkiv är viktiga för

Västmanlands historia och förvaringskostnaderna måste betalas av samhället.

Föreningar och företag i Västmanland deponerar material i arkivet och betalar

hyllavgifter för förvaringen. Arkivet har på så sätten del egenfinansiering av
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verksamheten. Projektmedel söks årligen från olika håll för finansiering av

digitalisering, inventeringar och kring samarbeten i arkivfrågor.

A "k För att fördelningen av verksamhetsstöd från länets kommuner ska vara rättvis

n50 an om utifrån befolkningsstorlek, är vår utgångspunkt SCB:s befolkningsstatistik.
verksamhets—

medel för 2021 Ansökan baseras på att det totalt ansöks om 799 000 kr från länets kommuner,

800 000 kr från Region Västmanland. Summorna är angivna inklusive den summa

som Västmanlands kommuner och landsting (VKL) kom överens om år  2012.

Utifrån ovanstående ansöks från Sala kommun ett verksamhetsstöd för år  2021

om 67 000 kronor.

Västmanland den 13 oktober  2020
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Arkivchef

F öreningsuppgifter

Organisationens namn: Arkiv Västmanland

Organisationsnummer:  878001-9066

Bankgironummer:  5423—7524

Kontaktperson: Elinor Magnérus, arkivchef

E—post till kontaktperson: elinoruniagnerusranrkivcentrumse

Telefon till kontaktperson:  070—441 13 39

Uppgifter om medlemsantal, budget, verksamhetsplaner med mera återfinns i

insänd verksamhetsberättelse för år  2019.  Eventuella övriga önskade uppgifter om

verksamheten kan fås genom kontakt med arkivchefen.
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