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Ärende

Beslut om riktlinjer för statsbidrag till Bokstart, med stöd av Förordning (2010:1058) om 
statsbidrag till litteratur, Kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser.

 

Kulturrådets beslut

Statens kulturråd beslutar att anta bifogade riktlinjer för statsbidrag till Bokstart.

Enhetschefen för litteratur och bibliotek är dokumentansvarig för riktlinjerna.

 

Ärendets handläggning och beredning

Detta beslut har fattats av ställföreträdande generaldirektör Veronica Lamppa Lönnbro 
efter föredragning av handläggare Nina Suatan och handläggare Anna Hällgren. I 
beredningen av ärendet har även verksamhetsansvarig Susanne Bergström Larsson, 
chefsjurist Greta von Rosen Stövind, utredare Signe Westin, utredare Martin Rickardsson
och utredare Karin Forss deltagit. I den slutgiltiga beredningen av ärendet har enhetschef
Lotta Brilioth Biörnstad och GD-koordinator Ömer Bulduk deltagit. 

 

På Kulturrådets vägnar

 

 

Veronica Lamppa Lönnbro  

Ställföreträdande generaldirektör  

Anna Hällgren och Nina Suatan

Föredragande
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Dessa riktlinjer gäller från och med 2022-05-17

Enheten för litteratur och bibliotek är ansvarig för förvaltningen av dokumentet.
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1. Inledning
Riktlinjer för statsbidrag till Bokstart är ett internt styrdokument som preciserar hur vi 
uttolkar regelverk för att fördela och följa upp statliga bidrag till Bokstart. Syftet är att 
underlätta handläggning och uppnå rättssäkerhet i våra bedömningar och beslut. Det här 
dokumentet ska också vara tillgängligt på Kulturrådets webbplats för att ge en tydlig bild 
av hur vi fördelar och följer upp statliga bidrag.

 2. Grundläggande regelverk
Det grundläggande regelverket för det här bidraget finns i Förordning (2010:1058) om 
statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser. Riktlinjerna bygger 
också på Förordning (2012:515) med instruktion för Statens kulturråd, 
Myndighetsförordning (2007:515), Förvaltningslag (2017:900), Generell föreskrift (2013:2)
för Kulturrådets bidragsgivning, Kulturrådets arbetsordning, Kulturrådets regleringsbrev 
och de nationella kulturpolitiska målen som beslutades av riksdagen i december 2009, 
samt lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter. 
Kulturrådet har enligt regleringsbrev i uppdrag att fortsatt vidareutveckla och utvidga 
Bokstart till fler regioner och satsningen ska vara kopplad till barnhälsovård och förskola.

 

3. Syfte
Kulturrådets stöd till Bokstart ska bidra till att förverkliga regeringens nationella mål inom 
politiken för litteratur- och läsfrämjande: ”Alla i Sverige ska, oavsett bakgrund och med 
utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar, ges möjlighet att utveckla en god 
läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet.” För att nå det övergripande målet 
ska statens samlade insatser syfta till att läsförmågan förbättras jämfört med i dag, fler än
i dag regelbundet tar del av både fack- och skönlitteratur, och att kunskapen om 
läsningens betydelse för utbildning, bildning och delaktighet i samhällslivet ökar jämfört 
med i dag. (prop. 2013/14:3, bet. 2013/14:KrU14, rskr. 2013/14:117).
 
Bokstarts mål är att stärka vårdnadshavare i sin betydelsefulla roll för barnens språk- och
läsutveckling, utveckla en kvalitativ och hållbar samverkan mellan folkbibliotek, förskola 
och barnhälsovård, samt öka och sprida kunskap om små barns språk- och läsutveckling.
 
Statsbidraget lämnas i form av två sökbara bidrag inom Bokstart: språknätverk och 
utvecklingsbidrag. Syftet med statsbidragen är att särskilt stärka, stimulera och utveckla 
arbetet kring små barns språkutveckling, där en kvalitativ och hållbar samverkan mellan 
folk-/regionbibliotek, barnhälsovård och förskola är av central betydelse.

 
3.1 Vem kan söka?

Bidrag kan endast sökas av juridisk person i form av folk- eller regionbibliotek. Ansökan 
ska ske i samverkan med förskola och/eller barnhälsovård. Ytterligare aktörer kan med 
fördel ingå i samverkan, exempelvis inom öppen förskola, familjecentral och 
organisationer i det civila samhället. Bidraget kan inte sökas av enskilda personer.    

3.2 Vad går det att söka bidrag för?
Bidrag kan sökas för kommunala och regionala satsningar på små barns språk- och 
läsutveckling. Språknätverksbidraget är ettårigt och på maximalt 50 000 kr. 

Signerande beslutsfattare: Veronica Lamppa Lönnbro, 2022-05-17



Riktlinjer

2022-05-17

Adm 2022/77

s.4(6)

Utvecklingsbidraget är 1–3-årigt. Ansökan för ytterligare enstaka år kan bifallas vid 
utvecklingsinsatser som bedöms vara av nationellt intresse och om utrymme i budgeten 
finns.

Språknätverksbidraget för Bokstart:

 sökes som förarbete till ett Bokstartprojekt, innan utvecklingsbidraget sökes. Det 

går att söka utvecklingsbidraget direkt om ett språknätverk redan är etablerat och

är aktivt.

 är ett bidrag för att bygga upp lokal samverkan mellan folkbibliotek, förskola 

och/eller barnhälsovård, med flera aktörer.

 kan sökas för att bekosta löner, utbildningsinsatser, studieresor och liknande.

Utvecklingsbidraget för Bokstart:

 kan sökas för olika kostnader i samband med projektets genomförande, såsom: 
lönekostnader, arvoden, fortbildningsinsatser, marknadsföring et cetera. 

 kan sökas för kostnader för utvärdering av projektet och spridandet av metoder 
och erfarenheter. 

 

Bidragsmedel prioriteras inte till:

basverksamhet, egenproducerat informationsmaterial, inköp av medier och möbler och 
andra inventarier för uppbyggnad av exempelvis hallbibliotek. För inköp av medier 
hänvisar vi till inköpsstödet för folk- och skolbibliotek. 

3.3 Hur går ansökan till?

Det går att söka stöd en gång per år via Kulturrådets onlinetjänst, för antingen 
språknätverk eller utvecklingsbidrag inom Bokstart.

I sin ansökan ska den sökande lämna den information vi efterfrågar i 
ansökningsomgången. Ansökan ska beskriva hela projektet och hela projektbudgeten, 
och inte bara de delar som Kulturrådets bidrag ska gå till.

Efter att vi tagit emot en ansökan kan vi i vissa fall begära in ytterligare uppgifter för att 
pröva den.

Om en ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan Kulturrådet som princip inte ta 
med den i bidragsomgången. Om en ansökan är ofullständig och den sökande inte 
kompletterar den inom den tid vi har kommunicerat kan vi inte behandla den.

Kulturrådet fattar beslut om hur bidraget ska fördelas cirka 8 veckor efter sista 
ansökningsdatum.

3.4 Hur bedömer Kulturrådet ansökan?

När sista ansökningsdatum har passerat går handläggare igenom alla giltiga 
ansökningar. Handläggare prövar varje enskild ansökan i förhållande till övriga 
ansökningar och för en diskussion om fördelningen av stödet i sin helhet. Ansökningar 
från nya kommuner och regioner prioriteras. Enhetschef fattar beslut om bidrag.
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FN:s konvention om barnets rättigheter är vägledande. Huvudsökandes verksamhet styrs
av bibliotekslagen, därför bör ansökan även vara förankrad i bibliotekslagen.

Varje enskild ansökan bedöms enligt följande bedömningsgrunder:

 bygger på ett familjecentrerat arbetssätt som riktar sig till barn i åldern 0–3 år och
vuxna i deras närhet.

 stärker vårdnadshavare i deras roll för barnens språk- och läsutveckling.

 möjliggör det individuella mötet – med utgångspunkt i det enskilda barnet och 
familjens behov och förutsättningar.

 bygger på sektorsövergripande och hållbar samverkan mellan folkbibliotek, 
barnhälsovård och förskola.

 medverkar till att öka och sprida kunskap om små barns språkutveckling.

 möjliggör för engagemang och delaktighet hos de som projektet riktar sig till.

 har en långsiktig vision och plan för fortsatt arbete efter satsningens slut.

 utmärks av ett utvecklande och lärande förhållnings- och arbetssätt.

 deltar i ett erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning utifrån sina lärdomar.

3.5 Vad händer om bidrag blir beviljat?

Kulturrådet betalar ut bidraget till det plus- eller bankgirokonto som hör till den juridiska 
person som står angiven i ansökan.

3.6 Vilka villkor gäller för beviljade bidrag?

För de bidrag Kulturrådet beviljar gäller generella villkor som framgår i en till 
bidragsbeslutet bifogad villkorsbilaga. Där beskriver vi de generella villkor som gäller för 
våra bidrag. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i 
bilagan.

Verksamheten/projektet ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de 
villkor vi beslutar. Beslutet, inklusive de villkor som gäller, kommunicerar vi till alla som 
har sökt bidraget.

3.7 Hur går redovisningen till?

Den som får stöd ska lämna in en redovisning via vår onlinetjänst senast det datum som 
vi beslutat och kommunicerar via e-post i samband med beslutet. Där informerar vi också
om de villkor som gäller för redovisningen.

Redovisningsblanketten utformas utifrån innehållet i riktlinjerna för bidraget, 
villkorsbilagan samt generella återrapporteringskrav i Kulturrådets regleringsbrev och 
instruktion.

 

4. Versionshistorik
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