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Riktlinjer för statsbidrag till Stärkta bibliotek  

Fastställda av Kulturrådets generaldirektör 2018-11-27. Riktlinjer gäller från och 

med samma datum och tills vidare. Enhetschefen för Litteratur och bibliotek är 

ansvarig för dokumentet. 
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1  Inledning 
Riktlinjer för bidrag till Stärkta bibliotek är ett internt styrdokument som preciserar 

hur vi uttolkar regelverk för att fördela och följa upp statliga bidrag till Stärkta 

bibliotek. 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   Regelverk: Syfte och definitioner 
Kulturrådet genomför på regeringens uppdrag en satsning 2018–2020 för att stärka 

folkbiblioteken i Sverige. Syftet är att öka utbudet och tillgängligheten till 

biblioteksverksamhet i hela landet. Det är ett tillfälligt stöd till kommunerna som 

syftar till att ge långsiktiga effekter för att nå fler samt öka inkludering och 

delaktighet.  

Det grundläggande regelverket för det här bidraget finns i Förordning (2018:66) om 

statsbidrag till folkbiblioteksverksamhet.  

De här riktlinjerna bygger också på Förordning (2012:515) med instruktion för 

Statens kulturråd, Myndighetsförordning (2007:515), Förvaltningslag (2017:900) 

samt Generell föreskrift (2013:2) för Kulturrådets bidragsgivning, Kulturrådets 

arbetsordning, Kulturrådets regleringsbrev och de nationella kulturpolitiska målen 

som beslutades av riksdagen december 2009. 

2.1  Vem kan söka? 

Bidrag kan sökas av folkbibliotekets huvudman, det vill säga kommunen, enskilt 

eller i partnerskap med andra kommuner. Kommunerna måste enligt lag ha en 

politiskt antagen biblioteksplan. Saknas en plan ska beslut om att en sådan kommer 

att tas fram lämnas till Kulturrådet i samband med ansökan. Om det varken finns en 

färdig plan eller beslut om att ta fram en plan avslås ansökan. 

2.2  Vad går att söka bidrag för? 

Bidrag kan sökas för att stärka en kommuns folkbiblioteksverksamhet vad gäller 

verksamhetsområden och grupper som pekas ut i bibliotekslagen. Önskvärt är att 

satsningen har effekt på lång sikt för att biblioteksverksamheten i kommunen fortsatt 

ska komma fler till del. Satsningen kan gälla utveckling av nya metoder eller 

förstärkning av befintlig verksamhet. Bidrag kan sökas för olika kostnader i samband 

med satsningens genomförande såsom personalkostnader, arvoden, resor, 

kompetensutveckling, ökad samverkan lokalt, marknadsföring, anpassning av 

biblioteksrummet etcetera. 

Insatserna ska utgå från Bibliotekslagen (2013:801) och kommunens biblioteksplan. 

Bidrag kan exempelvis sökas för uppsökande eller utvidgad verksamhet, ändrat 

öppethållande och ökat medieutbud i syfte att göra biblioteket relevant för fler. 

Insatserna kan gälla språkutveckling, kan ha fokus på mångfald och mångspråkighet. 

Bidrag kan till exempel sökas för insatser som riktas till prioriterade grupper och ger 

fler tillgång till litteratur, berättelser och samhällsinformation. Det kan handla om att 
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stärka folkbiblioteken som demokratiska mötesplatser med möjlighet till samtal och 

kunskapsutbyte och fri åsiktsbildning. 

 

2.3 Hur går ansökan till? 

Det går att söka stöd en gång per år via vår onlinetjänst, med undantag år 2018 då det 

utlystes två ansökningsomgångar.  

I sin ansökan ska den sökande lämna den information vi efterfrågar i 

ansökningsomgången.  

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 vi vanligtvis 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 åtta veckor efter sista 

ansökningsdatum. 

2.4  Hur bedömer Kulturrådet ansökan?  

När sista ansökningsdatum har passerat går Kulturrådets kansli igenom alla giltiga 

ansökningar. Kansliet prövar varje enskild ansökan i förhållande till övriga 

ansökningar och för en diskussion om fördelningen av stödet i sin helhet. Kansliet 

ger sedan ett förslag på beslut. Kulturrådets generaldirektör fattar beslut om hur 

pengarna ska fördelas. Om en medarbetare på kansliet är jävig i förhållande till 

någon sökande, det vill säga partisk på grund av släktskap, vänskapsband eller annat, 

får hen inte vara med i behandlingen av den ansökan. Om någon medarbetare inte 

deltagit på grund av jäv informerar vi om det i beslutet. 

Särskild hänsyn tas till kommunernas olika förutsättningar att bedriva 

folkbiblioteksverksamhet. Satsningen ska utgå från behov hos kommunens invånare 

och vara grundad i en omvärldsanalys. Det bör framgå i ansökan på vilket sätt 

insatserna gör att utbud och tillgång till biblioteksverksamhet når fler, i synnerhet 

prioriterade grupper enligt Bibliotekslagen (2013:801), och får långsiktiga positiva 

effekter i kommunen. I den sammanlagda bedömningen tas hänsyn till att ökning av 

utbud och tillgänglighet till biblioteksverksamhet ska ske i hela landet. 

2.5  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. 

2.6  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.  
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Satsningen 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. 

2.7  Hur går redovisningen till? 

Den som får stöd ska lämna in en redovisning via vår onlinetjänst senast det datum 

som vi beslutat och kommunicerat via e-post i samband med beslutet. Där informerar 

vi också om de villkor som gäller för redovisningen. 

 


