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Fritids- och kulturförvaltningen
Datum

Er Referens

2018-10-26
Handläggare

Vår Referens

K Thoresson

2017/2350

Kulturnämnden

2018-11-21

Arbetarrörelsens arkivs verksamhetsbidrag från 2019-07-01
Ärendebeskrivning
Föreningen Arbetarrörelsens arkiv i Landskrona har genom ett särskilt avtal
sedan många år tillbaka erhållit ekonomiskt bidrag för sin verksamhet från
staden. Nuvarande avtal, som löper ut 2019-06-30, innebär ett kommunalt
verksamhetsbidrag på 500 tkr per år. Fram till 2018-06-30 var bidraget 750 tkr
per år. Ännu tidigare, fram till 2011, var bidraget nästan det dubbla, eller 1 400
tkr per år.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
-

att fastställa Arbetarrörelsens arkivs verksamhetsbidrag till 0 kr räknat
från 2019-07-01

Beslutsunderlag
1. Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-10-26.
Beskrivning av ärendet
Att bevara det lokala kulturarvet är en viktig uppgift för en stad. Detta kan ske
på flera olika sätt. Verksamhetsbidrag till ett lokalt arkiv kan vara ett sätt men
även andra sätt att säkerställa bevarandet, kan vara väl så bra. Inte minst på
lång sikt. Att bevara adekvat materiel, på rätt sätt samt att göra det tillgängligt
för medborgare (och andra), är ett viktigt uppdrag.
I förhållande till andra ideella föreningar i Landskrona har Arbetarrörelsens
arkiv ett verksamhetsbidrag som är mycket stort. Kulturnämndens prioritet är
verksamhet för barn och unga. I stadens kulturplan (som antogs av
kommunfullmäktige 2013-09-23) handlar ett av utvecklingsområdena om att
”stimulera barn och ungas kreativitet, motivation till lärande och
inlevelseförmåga.” Genom att prioritera ned bidraget till Arbetarrörelsens arkiv
kommer det finnas möjligheter till att utveckla och prioritera andra
kulturområden och då främst de som har fokus på barn och unga. Ett angeläget
område är t ex kulturskolans verksamhet.
En annan viktig aspekt i bedömningen är att arkivet med tiden har kommit att ta
emot material som har liten eller ingen koppling till arbetarrörelsen och ibland
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inte heller någon geografisk koppling till staden. Det har mer och mer blivit ett
delregionalt inriktat arkiv vilket väcker frågan kring om det verkligen är
hållbart att staden och dess invånare ska finansiera en verksamhet som har en
stor andel regionalt baserade medlemmar och där materialet som bevaras har ett
innehåll som sträcker sig utanför kommungränsen. Via skattsedeln är stadens
skattebetalare med och finansierar det regionala arkivet Skånes Arkivförbund i
Lund (Arkivcenter Syd).
Antalet besök på arkivet i Landskrona är litet och det spelar därmed en ganska
liten roll som fysisk plats i staden. Den koppling som fanns till Centrum för
Arbetarhistoria (Lunds universitet) har starkt att försvagas då de längre inte har
något avtal med staden.
I jämförelse med andra folkrörelsearkiv i Skåne har Arbetarrörelsens arkiv i
Landskrona ett högt bidrag. Som jämförelse kan nämnas att motsvarande arkiv
i Trelleborg inte erhåller något verksamhetsbidrag utan ett avtal där kommunen
står för hyra, el och städning. I Ängelholm ger kommunen ett hyresbidrag om
10 000 kr per år.
Om det visar sig omöjligt att finna andra, externa finansieringsmöjligheter för
att fortsätta arkivets verksamhet med nuvarande ambitionsnivå, kan arkivets
materielet överföras och omhändertas av ett annat arkiv som t.ex. Skånes
Arkivförbund i Lund och här kan kulturnämnden vara behjälplig. Detta arkiv
stöds av Region Skåne och har stor kompetens och vana att ta emot och
omhänderta lokala arkiv. Det finns flera fördelar med ett samordnat arkiv. Man
kan dela utrustning, ha gemensamma utställningslokaler och forskarsalar samt
ha en samlad kompetens o s v. En digitalisering av arkivets material skulle göra
att forskare och andra historiskt intresserade kan få tillgång till materialet på
distans. Andra argument för samordnat arkiv är att staden redan idag är med
och finaniserar Arkivcenter Syd, digitalisering av materielet är kostsamt och bör
rationaliseras/samordnas. En annan synpunkt är att utöver själva bevarandet är
att göra detta kulturarvsmateriel tillgängligt. Kraven på små arkiv när det gäller
tillgänglighet och digitalisering kommer att öka och därmed kommer behovet
av resurser att öka. Detta talar emot små lokala arkiv.
Sammanfattning
Kulturnämndens kostnader måste hela tiden vägas mot varandra för att se var
de gör mest nytta och nämndens prioritet är verksamhet för barn och unga.
Genom att prioritera ned bidraget till Arbetarrörelsens arkiv kommer det finnas
möjligheter till att utveckla och prioritera andra kulturområden och då främst
de som har fokus på barn och unga utan att göra avkall på arkivets
tillgänglighet. Det lokala kulturarvet går inte förlorat med ett slopat bidrag utan
det kan tillgodoses på annat sätt. Kulturnämnden kan vara behjälplig med
kontakter och annat för att underlätta för den framtida verksamheten.
--Expediering
Arbetarrörelsens arkiv
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