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Statsbidrag för kulturverksamhet år 2004
Vid det möte som medarbetare vid Kulturrådet hade med Er i somras aviserades att
bidraget till Immigrantinstitutet kunde bli föremål för sänkning bl.a. med hänsyn till
verksamhetens inriktning. Kulturrådet har den 12 januari 2004 beslutat om bidrag på
700 000 kronor till Immigrantinstitutet för år 2004, vilket innebär en minskning av
bidraget med 200 000 kronor jämfört med 2003. Beslutet har sin bakgrund i att Kulturrådet
under 2003 har haft en samlad diskussion om stödet till de mångkulturella organisationer
som erhåller bidrag från anslagsposten 28:2 2.4 Mångkulturella organisationer.
Diskussionerna är föranledda av att tydligare prioriteringar måste göras av tillgängliga
medel när anslagen inte ökar. Nya organisationer har dessutom etablerats som bör ges
möjlighet att erhålla bidrag. Under kommande år kommer Kulturrådet att fortsätta att se
över bidragen till de mångkulturella organisationerna. Kulturrådet kommer att kontakta Er
i god tid inför nästa års bidragsbeslut.
Enligt anvisningar i Kulturdepartementets""regleringsbrev förår 2004 skall bidragen
betalas ut kvartalsvis i januari, april, juli och oktober.
Redogörelse för användningen av statsbidraget år 2003 skall lämnas till Kulturrådet
senast den 15 april 2004. Redogörelsen skall innehålla en ekonomisk redovisning samt en
verksamhetsredovisning. Vidare har rådet ålagts att till Ungdomsstyrelsen redovisa
särskilda ungdomssatsningar som respektive bidragsmottagare gör. I årsredogörelsen
skall därför en särskild redovisning av ungdomsverksamheten ingå.

l.

Statliga kulturinstitutioner och institutioner/organisationer som erhåller statsbidrag har
enligt regeringens beslut ett särskilt ansvar att verka för att uppnå de uppställda målen för
att förverkliga de nationella målen för handikappolitiken, för att få ett ökat mångkulturellt
perspektiv på kulturutbudet och för att verka för att kvinnor och män har samma
möjligheter, rättigheter och skyldigheter. I anslutning till redovisning av verksamheten
skall en redogörelse för verksamhetens inriktning, omfattning och resultat avseende
arbetet med tillgänglighet, mångkultur och jämställdhet även redovisas.
Om Ni har frågor var vänlig kontakta Gudrun Wikström, tfn 08 519 264
27.
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Ärende
Ansökan om extra bidrag för år 2005

Sökande
Immigrantinstitutet, org.nr 802005-6837, Katrinedalsgatan 43,50451 Borås

Kulturrådets beslut
Statens Kulturråd beslutar 'att avslå ansökan från Immigrantinstitutet om extra medel
för
år
2005.
Ansökan
Den 11 maj 2005 inkom Immigrantinstitutet med en tilläggsansökan om 334 000 kr i
bidrag för år 2005. Av ansökan framgår att Immigrantinstitutet har en budgeterad
förlust för år 2005 på 314 000 kr som huvudsakligen härrör från en kvarstående fordran från Skatteverket avseende byggmoms. I det sökta beloppet ingår även en summa
på 20000 kr gällande kostnader för deltagande i en internationell sammankomstårsmöte och konferens - med Association of European Migration Institutions

(AEMI) i Paris den 4 - 8 oktober 2005.
Skäl för beslutet
Kulturrådet disponerar medel under anslagsposten 28:2 ap. 2.4 Mångkulturella organisationer.
Kulturrådet har tidigare i skrivelse 2004-01-13 (dnr KUR 2004/112) aviserat att bidraget till Immigrantinstitutet kommer att bli föremål för sänkning och redovisat skälen för att verksamhetsbidraget har minskat. Kulturrådet kan inte finna att några nya
omständigheter uppkommit som skulle kunna föranleda att ett extra bidrag utbetalas
till Immigrantinstitutet för år 2005.
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Handläggningen av ärendet
Detta beslut har fattats av avdelningschefen Annica Dahl efter föredragning av hand
läggaren Siv Junback.
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