
 

Beslut om bidrag till lönekostnader inom 
verksamheten Kulturarvs-IT 2015 
 

Riksantikvarieämbetet (RAÄ) disponerar för budgetåret 2015 (anslag 7:1 ap.2) 

totalt 9 783 000 kronor för bidrag till Kulturarvs-IT. Medlen ska användas till löner 

för arbetsledare inom ramen för Kulturarvs-IT. Ansökningarna uppgår sammanlagt 

till  10 468 831  kronor. 

Beslut  

Det sammanlagt sökta beloppet överstiger det disponibla med 685 831 SEK, dvs 

med drygt 7%. Enligt förordning (2003:248) om bidrag till lönekostnader inom 

verksamheten Kulturarvs-IT lämnas bidrag i mån av tillgång (3§) till högst det 

sökta beloppet (4§). Därför beslutas att samtliga sökanden beviljas 93% av sina 

respektive sökta belopp. Hela det disponibla beloppet på 9 783 000 kronor kan 

därmed fördelas på villkor som torde vara acceptabla för de sökande 

institutionerna. Se bilaga med sammanställning över beviljade belopp 2015. 

 

Bidrag som överstiger 100 000 kronor utbetalas vid två tillfällen under året, mars 

och augusti. 

 

Under mars månad 2015 betalar RAÄ ut, i enlighet med beslut om bidrag till 

lönekostnader inom verksamheten Kulturarvs-IT den 16 mars 2015, dnr 3.2.3-

4691-2014, 9 783 000 kronor till institutioner inom musei- eller arkivsektorn. 

 

En redovisning av hur medlen har använts ska lämnas till RAÄ senast den 15 

januari 2016. Redovisningen ska ske i enlighet med det underlag för uppföljning 

som RAÄ tillhandahåller sökanden senare under året.  
 
Detta beslut får enligt 10 § Förordningen (2003:248) bidrag till lönekostnader inom 

verksamheten Kulturarvs-IT inte överklagas. 

 

Detta beslut får enligt 10 § förordningen (2003:248) bidrag till lönekostnader inom 

verksamheten Kulturarvs-IT inte överklagas. 

 

 

 

 

 

Beslut 

Datum 2015-03-23 
  
 
Avdelning Arkiv och bibliotek 
Enhet Arkiv 
Dnr 
3.2.3-4691-2014 
3.2.3-260-2015 
3.2.3-261-2015 
3.2.3-262-2015 
3.2.3-263-2015 
3.2.3-264-2015 
3.2.3-445-2015 
3.2.3-446-2015 
3.2.3-447-2015 
3.2.3-448-2015 
3.2.3-465-2015 
3.2.3-466-2015 
3.2.3-467-2015 
3.2.3-498-2015 
3.2.3-499-2015 
3.2.3-558-2015 
3.2.3-559-2015 
3.2.3-583-2015 
3.2.3-584-2015 
3.2.3-590-2015 
3.2.3-683-2015 
 
 
 
 

Enligt sändlista 

 

Riksantikvarieämbetet 
Storgatan 41 
Box 5405 
114 84 Stockholm 
Tel 08-5191 8000 
E-post riksant@raa.se 
Hemsida www.raa.se 
Org.nr 202100-1090 
Plusgiro 599 94-4 
Bankgiro 5052-3620 
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Detta beslut har fattats av avdelningschefen Mikael Jakobsson efter föredragning 

av handläggaren Rose-Marie Bjuhr. Även enhetschefen Per Dahl  har varit med 

vid den slutliga handläggningen. 

 
 

 

Mikael Jakobsson 

    Rose-Marie Bjuhr 

 

 

Bilaga: Sammanställning över beviljade belopp 2015. 
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