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Arbetarrörelsens arkivs verksamhetsbidrag
Beskrivning av ärendet
Arbetarrörelsens arkiv har under flera år erhållit bidrag från nämnden. Bidraget
är stort och diskussion har uppkommit om bidragets storlek i förhållande till
andra föreningar och i förhållande till den prioriterade målgruppen barn och
unga.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
-

att fastställa Arbetarrörelsens arkivs verksamhetsbidrag till 500 tkr
räknat på helår, från 2018-07-01
att Fritid- och kulturförvaltningen kan var behjälplig i kontakt med
andra centrala arkiv om så önskas.

Ärendebeskrivning
Föreningen Arbetarrörelsens arkiv i Landskrona har genom ett särskilt avtal
under lång tid erhållit ekonomiskt bidrag för sin verksamhet från staden.
Nuvarande avtal, som löper ut 2018-06-30, innebär ett kommunalt
verksamhetsbidrag på 750 tkr per år. För några år sedan var bidraget det
dubbla.
Kulturnämnden presenterade i september 2017 ett förslaget om att det årliga
bidraget skulle sänkas med 250 tkr till 500 tkr från och med 2018-07-01.
Föreningen lade fram ett motförslag innebärande en höjning av bidraget till
1300 tkr.
Ingen annan förening i staden har ett verksamhetsbidrag i den här
storleksklassen. Kulturnämndens kostnader måste hela tiden vägas mot
varandra för att se var de gör mest nytta. Kulturnämndens prioritet är
verksamhets för barn och unga. I staden 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 reducera bidraget till Arbetarrörelsens arkiv
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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 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
inte heller en geografisk koppling till staden. Det har mer och mer blivit ett
regionalt 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.
Vidare behöver arkivet vara mer aktivt i sitt arbete att hitta andra vägar att söka
verksamhetsbidrag. Det är av stor vikt att arkivet hittar nya sätt att finansiera
verksamheten och då huvudsakligen med egna medel. Kanske kan ett intresse
att bidra finnas hos medlemsorganisationerna, fackföreningarna eller Folkets
Hus.
I jämförelse med andra folkrörelsearkiv i landet har Arbetarrörelsens arkiv ett
högt bidrag. Som jämförelse kan nämnas att motsvarande arkiv i Ängelholm
har ett kommunalt bidrag om 10 tkr per år. Det är svårt att motivera det höga
bidraget när det finns stort behov av utvecklingsinsatser/förstärkningar inom
andra kulturområden. Arkivets kommunala verksamhetsbidrag behöver hamna
på en mer traditionell föreningsbidragsnivå.
Om det visar sig omöjligt att finna andra finansieringsmöjligheter för att
fortsätta arkivets verksamhet med nuvarande ambitionsnivå, kan arkivets
materielet överföras och omhändertas av ett annat arkiv som t.ex. Arkivcentrum
Syd i Lund. 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.
Detta ärende skulle egentligen behandlats på kulturnämndens sammanträde i
april men lyftes ur för att möjliggöra kommentarer från arkivet.
I ett brev daterat 2018-05-02 (se bilaga till detta ärende) kommenterar
Arbetarrörelsens arkiv, genom sin ordförande Jessica Kronvall, den
tjänsteskrivelse som från början skulle hanteras på kulturnämndens
aprilsammanträde.
Här nedan finns en kommentar till de kommentarerna. Arbetarrörelsens
påpekanden i kursiv stil och förvaltningens kommentarer i normal stil:
När det gäller materialet som finns så är det föreningarna som bestämmer var
det ska vara ingen annan. Det framkommer i tjänsteskrivelsen att det kan
flyttas var som. Det är som sagt föreningarna som bestämmer det.
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I tjänsteskrivelsen anges att det är inte enbart själva bevarandet av materialet
som är viktigt utan även möjligheterna att göra materialet mer tillgängligt för
både den historiskt intresserade allmänheten och för forskare. Här har en
regional aktör som Arkivcentrum Syd helt andra resurser när det kommer till
digitalisering. Självklart är det så att föreningen själv bestämmer om var och
hur mottaget materiel skall förvaras. I tjänsteskrivelsen påpekas att det finns
fullödiga alternativ till dagens lösning, om man så önskar.
Arkivet i Landskrona
- att vara ett Landskrona-Arkiv, en kulturinstitution, en resurs för alla...
- att erbjuda plats och resurser för alla; föreningar, såväl som forskare och den
intresserade allmänheten
- att sortera, ordna, gallra och förteckna arkiv (arkivalier), samt
tillgängliggöra dessa
- att presentera arkivalierna för besökande digitalt och vid besök hos Arkivet
- att ha en hög servicepotential för alla som nyttjar Arkivets tjänster
Att då hänvisa till att arkivet i Landskrona har ett stort intag av material ifrån
andra delar av Skåne är fel. Vi har genom våra medlemmar intag och förvaring
av material.
Om man tittar på Arkivets förteckning över intagna arkivalier är det tydligt att
det finns ett relativt stort intag av material som är av regional eller delregional
karaktär och som i vissa fall har liten eller ingen koppling till varken
Landskrona eller stadens arbetarrörelse. Ju mer sådant materiel som tas emot,
desto svagare blir den lokala kopplingen.
Sammanfattning
Arkivets bidrag framstår i jämförelse som högt. Nämndens prioriterade
målgrupp är barn och unga. De argument som arkivet genom sin ordförande
framför föranleder ingen ändring av bedömningen av bidragets framtida
storlek.
Beslutsunderlag
1. Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-05-03
3. Kommentar från Arbetarrörelsens arkiv, daterad 2018-05-02
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