
Frågorna besvarade av (kontaktperson): ………………. 

Telefon: ………………. 

E-post: ………………. 

Län: ………………. 

Del 1 uppgifter om anställda 

1. Lönebidragsanställda:

Antal fysiska personer ………………. 

Antal heltidstjänster ………………. 

2. Arbetsledare:

Antal fysiska personer ………………. 

Antal heltidstjänster ………………. 

Redovisning av Kulturarvs-IT 
(innevarande år) 
Fyll i blanketten här och skicka den till: kulturarvs-it@raa.se.

Diarienummer: RAÄ-………-……….

Institution: ……………….  



Del 2 Verksamheten innevarande år 

Ange institutionens beräknade årliga kostnader för 
projektet: 

Lönekostnader inom projektet ……………….  
Totalt ……………….. 

Är projektet integrerat med övriga verksamheten? 

Beskriv integrationen:  
……………….. 

Beskriv värdet och effekterna av arbetet för de anställda: 
……………….. 

Del 3 Resultat innevarande år 

Vilken typ av material har hanterats inom projektet och 
vilka åtgärder har vidtagits (registrering, scanning etc): 

Ange vilket material som hanterats i projektet: 

………………. 

Ange volymen (antal fotografier, föremål etc) av det hanterade 
materialet under året: 

………………. 

Har projektet bidragit till ökad tillgänglighet? 

Beskriv hur och genom vilka kanaler detta har skett: 

………………. 

Har bidraget möjliggjort samverkan med övriga 
verksamheter, nätverk eller andra 
kulturarvsinstitutioner inom kulturarvs-IT? 

Beskriv hur och vilka:  



……………….  

Personuppgifter (GDPR): I samband med att du rapporterar 
Kulturarvs-IT samlar Riksantikvarieämbetet in och behandlar 
personuppgifter. Som användare har du rätt att få veta vilka av 
dina personuppgifter som Riksantikvarieämbetet behandlar. 
Mer information finns på raa.se/gdpr. 
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