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Beslut – förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beviljar kulturstöd till Hallands Arkivförbund. Kulturstödet
ingår i kommunstyrelsens budget och betalas ut årligen baserat på 0,60
kr/invånare, vilket för år 2018 utgör 49 500 kronor.
Eftersom kulturstödet redan är beslutat genom budgeten behandlas inte
ansökningarna som beslutsärenden utan redovisas som inkomna för kännedom
och signalerar att stödet ska betalas ut. Hallands Arkivförbund måste dock varje
år redogöra för hur stödet används med villkor att det ska vara till nytta för
invånarna i Kungsbacka kommun. Var femte år omprövas hanteringen om
fortsatt kulturstöd.
Sammanfattning av ärendet
Hallands arkivförbund har ansökt om kulturarvsstöd på 49 500 kronor för
verksamheten under 2018. De förvaltar via sina medlemsarkiv och olika
arkivdepåer, Folkrörelsernas arkiv i norra Halland (Varberg), Folkrörelsernas
arkiv i södra Halland (Halmstad) och Hallands näringslivsarkiv (Halmstad), det
kulturarv som de enskilda arkiven utgör. Arkiven drivs som ideella föreningar
och utan vinstsyfte.
För närvarande förvaras det i Folkrörelsernas arkiv i norra Halland 25,5
hyllmeter ägarlöst arkivmaterial med ursprung i Kungsbacka kommun. Det
förvarade arkivmaterialet med ursprung i Kungsbacka har sedan 2013 ökat från
antalet 122 till 137 handlingar.
Vart femte år ska en omprövning av kulturstödet ske. 2013 ansökte Hallands
arkivförbund om 45 600 kronor som beviljades och för 2018 års arkivverksamhet
ansöker arkivförbundet om 49 500 kronor.
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Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-01-17, förslag:
Kommunstyrelsen beviljar kulturstöd till Hallands Arkivförbund. Kulturstödet
ingår i kommunstyrelsens budget och betalas ut årligen baserat på 0,60
kr/invånare, vilket för år 2018 utgör 49 500 kronor. Eftersom kulturstödet redan
är beslutat genom budgeten behandlas inte ansökningarna som beslutsärenden
utan redovisas som inkomna för kännedom och signalerar att stödet ska betalas
ut. Hallands Arkivförbund måste dock varje år redogöra för hur stödet används
med villkor att det ska vara till nytta för invånarna i Kungsbacka kommun. Var
femte år omprövas hanteringen om fortsatt kulturstöd.
Ansökan om kulturarvsstöd 2018, Kungsbacka kommun, 2017-11-27
Kommunstyrelsen 2013-12-17, § 293
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill
säga kommunledningskontorets förslag till beslut, och att kommunstyrelsens
arbetsutskott bifaller det.
Beslutet skickas till
Hallands arkivförbund
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Ansökan om kulturarvsstöd för 2018 till Hallands arkivförbund
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beviljar kulturstöd till Hallands Arkivförbund. Kulturstödet ingår i
kommunstyrelsens budget och betalas ut årligen baserat på 0,60 kr/invånare, vilket för år 2018 utgör
49 500 kronor.
Eftersom kulturstödet redan är beslutat genom budgeten behandlas inte ansökningarna som
beslutsärenden utan redovisas som inkomna för kännedom och signalerar att stödet ska betalas ut.
Hallands Arkivförbund måste dock varje år redogöra för hur stödet används med villkor att det ska
vara till nytta för invånarna i Kungsbacka kommun. Var femte år omprövas hanteringen om fortsatt
kulturstöd.
Sammanfattning
Hallands arkivförbund, härefter kallat arkivförbundet, har ansökt om kulturarvsstöd på 49 500 kronor
för verksamheten under 2018. De förvaltar via sina medlemsarkiv och olika arkivdepåer,
Folkrörelsernas arkiv i norra Halland (Varberg), Folkrörelsernas arkiv i södra Halland (Halmstad) och
Hallands näringslivsarkiv (Halmstad), det kulturarv som de enskilda arkiven utgör. Arkiven drivs som
ideella föreningar och utan vinstsyfte.
För närvarande förvaras det i Folkrörelsernas arkiv i norra Halland 25,5 hyllmeter ägarlöst
arkivmaterial med ursprung i Kungsbacka kommun.
Vart femte år ska en omprövning av kulturstödet ske. 2013 ansökte arkivförbundet om 45 600 kronor
som beviljades och för 2018 års arkivverksamhet ansöker arkivförbundet om 49 500 kronor.
En verksamhetsmässig sammanfattning för 2013-2016 (för år 2017 har en verksamhetsberättelse ännu
inte sammanställts och skickats till kommunen) lyder följande: 2013 så anpassades arkivförbundets
organisation efter ändrade och delvis oklara förutsättningar rörande finansiering av verksamheten.
Dessutom fanns det ingen verkställande tjänsteman men med konsulttjänster kunde verksamheten
bedrivas i viss mån.
2014 bedrevs verksamheten med hjälp av en tillsatt samordnare från Hallands kulturhistoriska
museum. Medlemsarkivens arkivförteckningar publicerades på Riksarkivets söktjänst NAD (nationell
arkivdatabas) vilket bidrog till ett ökat intresse och fler forskarbesök för arkiven.
Kommunledningskontoret
Michael de Salazar
Arkivarie
/0300-83 4174/
michael.de-salazar@kungsbacka.se
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2015-2016 fortsatte samordnaren bedriva arkivförbundets arkivverksamhet genom bl. a planering och
genomförande av Arkivens dag, stöttat och utvecklat rutiner och var delaktig i lanseringen av en ny
webbplats, www.arkivhalland.se, som togs fram för den regionala arkivverksamheten men även vände
sig till arkivbesökare. Även ett instagramkonto med samma namn skapades.
Till sist så har det förvarade arkivmaterialet med ursprung i Kungsbacka sedan 2013 ökat från antalet
122 till 137 handlingar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-01-17
Ansökan om kulturarvsstöd 2018, Kungsbacka kommun, 2017-11-27
Kommunstyrelsen 2013-12-17, § 293
Beslutet skickas till
Hallands arkivförbund
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Ansökan om kulturarvsstöd 2018, Kungsbacka kommun
Hallands Arkivförbund, förvaltar via sina medlemsarkiv och tillika arkivdepåer Fo lkrörelsernas arkiv i
norra Halland (VarbergL Folkrörelsernas arkiv södra Halland och Hallands näringslivsarkiv (Halmstad},
det kulturarv som de enskilda arkiven utgör. Arkiven drivs som ideella föreningar och utan vinstsyfte.

Hallands Arkivförbund ansöker om ett bidrag på 49.500:- för 2018
För närvarande förvaras i Folkrörelsernas arkiv i norra Halland, Varberg totalt 25,5 hyllmeter ägarlöst
arkivmaterial med ursprung i Kungsbacka kommun .

Länsarkivarie/Enskilda arkiv
Hal lands kulturhistoriska museum
Fästningen
432 44 Varberg

