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Kulturnämnden

Ansökan om kulturnämndens verksamhetsstöd år 2016, stöd till
Folkrörelsearkivet för Uppsala län
Förslag till beslut
Kulturnämnden föreslås besluta
att ge Folkrörelsearkivet för Uppsala län 593 tkr i årligt verksamhetsstöd för år 2016

Sammanfattning
Fördelningen av stödet till Folkrörelsearkivet bygger på en överenskommelse från 1978 där
kommunerna i länet står för hälften av stödet till Folkrörelsearkivet och landstinget för den
andra halvan. Kulturnämnden fattade beslut om årligt verksamhetsstöd för år 2016 vid sitt
sammanträde den 10 december 2015. Då beslöt nämnden att ge 705 tkr till Folkrörelsearkivet
för Uppsala län för verksamhetsåret 2016 om övriga bidragsgivare gav motsvarande höjning
av sitt stöd. Då alla bidragsgivare inte höjt med äskat bidragsbelopp behöver kulturnämnden
fatta nytt beslut i ärendet. Förvaltningens förslag till beslut är att stödet höjs till 593 tkr vilket
motsvarar den ökning som landstinget gjort av sitt stöd till föreningen.

Ärendet
Folkrörelsearkivet för Uppsala län är en ideell förening som bildades 1978. Dess 560
medlemmar utgörs av organisationer av folkrörelsekaraktär i Uppsala län. Arkivets uppgift är
att erbjuda föreningar i länet en säker förvaring av sina arkiv samt att genom inventeringar
registrera och samla material från föreningar som upphört. Arkivet är öppet för besök,
forskning och visningar och bedriver utåtriktad verksamhet genom pedagogisk verksamhet,
förläsningar, program och utställningar. Arkivet ligger i kvarteret Sandbacken och delar entré
och reception med Stadsarkivet.
I samband med ombyggnationen av stadsbibliotekets- och stadsarkivets lokaler har även
Folkrörelsearkivet genomfört lokalanpassningar som inneburit ökade lokalkostnader.

Postadress: Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: kulturforvaltningen@uppsala.se
www.uppsala.se

2 (2)

Föreningen har valt att betala sina lokalinvesteringar som gjordes under hösten 2015 ur eget
kapital vilket gjort att man har reducerat sina egna tillgångar väsentligt.
När Folkrörelsearkivet bildades garanterades finansieringen av en uppgörelse mellan
landstinget och kommunerna. Överenskommelsen innebar att landstinget skulle stå för ena
hälften av nödvändiga medel och kommunerna för den andra hälften. Fördelningen mellan
kommunerna skulle ske efter kommunernas skatteunderlag. Från och med 2013 ingår stödet
till arkivet i samverkansmodellen.
Sökt stöd
2015

Beviljat stöd
2015

Sökt stöd
2016

Beviljat stöd
2016

Stat
Landsting
Kommuner i länet

336 000
930 000
370 000

285 000
965 000
360 800

755 000
1 170 000
465 000

Uppsala kommun

561 000

561 000

705 000

285 000
983 000
Knivsta,
Heby?
Övriga stöd
enligt
ansökan.
593 000
(förslag)

2 196 000

2 171 800

3 095 000

Totalt

För verksamhetsåret 2016 har föreningen ansökt om ett betydligt högre belopp än 2015.
Föreningen söker mer pengar för att bland annat täcka lönekostnader som fallit ut under år
2015. Föreningen har dock inte utökat antalet tjänster utan har sedan 2009 fyra personer
anställda. Trots att investeringskostnaden för ombyggnationen är betald har man fått ökade
lokalkostnader bland annat på grund av nya kontrakt. En annan kostnadsökning är
investeringar i IT-miljö med ny server samt nytt arkivredovisningssystem för att kunna ta
emot digitala handlingar. Föreningen anger i sin ansökan att man vill inrätta en ny tjänst som
IT-arkivarie vilket beräknas kosta drygt 500 tkr.
Kulturnämnden fattade beslut om årligt verksamhetsstöd för 2016 vid sitt sammanträde den
10 december 2015. Då beslöt nämnden att ge 705 tkr till Folkrörelsearkivet om övriga
bidragsgivare gav motsvarande höjning av sitt stöd. Då alla bidragsgivare inte höjt med sökt
belopp behöver kulturnämnden fatta nytt beslut i ärendet.
Förvaltningens förslag till verksamhetsstöd från Uppsala kommun för år 2016 är 593 tkr.
Detta innebär en ökning av stödet med 5,7 procent och motsvarar ökningen landstinget gjort
av sitt stöd till arkivet för åren 2015 och 2016.
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