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Dagens webbinarium
• Om 2023 års ansökningsomgång av 

bidraget Stärkta bibliotek.

• Presentation av vad vi gärna ser 

finns med i ansökan.

• Frågestund.
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Bakgrund
• Efter de tre första åren,

2018–2020, har alla Sveriges

290 kommuner sökt och 

beviljats bidrag från Stärkta 

bibliotek.

• 2018–2020 fick Kulturrådet i 

uppdrag att årligen fördela 225 

miljoner till landets 

kommuner, varav 5 miljoner var 

avsedda för 

förvaltningskostnader och 

rapporter.
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Fortsättning
• Syftet är att öka utbud 

och tillgänglighet 

till folkbibliotek i hela landet.

• Kulturrådet fick 2021 uppdraget 

att fortsätta satsningen för 

Stärkta bibliotek 2021–2023.

• Satsningarna ska utgå ifrån de 

prioriterade målgrupperna 

som nämns i bibliotekslagen.
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• Summan att fördela är drygt 75 miljoner varav ca 5 miljoner går till 

förvaltningskostnader och rapporter.

• Vi kommer att prioritera ansökningar för redan pågående insatser.

• Vi kommer inte att prioritera renoveringar, ombyggnationer, 

digitala och fysiska inventarier eller kompetensutveckling för 

personal.

Bidraget 2023
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• Ansökningsomgången för Stärkta 

bibliotek 2023 pågår mellan 7 mars och

4 april.

• Ansök via vår onlinetjänst.

• Beslut om medel kommer cirka 8 veckor 

efter sista ansökningsdatum.

När och hur ansöker du
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Bidraget 2023
• Fokus på utfasning av insatser 

och implementering i ordinarie 

verksamhet.

• En ansökan per kommun.

• Kommuner som ingår partnerskap 

kan också ansöka enskilt.
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• Viktigt att ansöka om projekt som 

är genomförbara, med en rimlig 

budget.

• Om ändringar görs under 

året, kontakta oss.

• Redovisa i tid.

• Var så tydlig som möjligt, både i 

ansökan och i redovisningen.

Tänk på
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• Många projekt har skjutits upp på grund av pandemin.

• Just nu granskar vi redovisningar.

• Vi hör av oss till er som behöver komplettera.

Pandemins påverkan
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• Lektor Amira Sofie Sandin och adjunkt Emma Berge 

Kleber från Högskolan i Borås - rapport om 

pandemins påverkan på barn och unga med avstamp i 

Stärkta bibliotek.

Vad har ni 

saknat? Barn!
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• Vi sett att fantastiska insatser har gjorts i era 

verksamheter med hjälp av medel från Stärkta 

bibliotek.

• Vi ser goda exempel på:

- Förankring i lokalsamhället

- Insatser för de prioriterade målgrupperna

- Delaktighet 

- Samverkan

- Analyser och metodutveckling inför ansökan

med hänvisningar till forskning och användarstudier

• I årets ansökningsperiod ser vi gärna en 

fortsättning på detta.

Stärkta bibliotek

Bokbussen i Örnsköldsvik. Fotograf: Peter Björkman
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Ta stöd av regionbiblioteken

• Bollplank, rådgivning i samband med ansökan, till exempel i att 

använda användarstudier och forskning.

• Stöd under insatserna – processerna.

• Samlar kunskap och erfarenheter från kommunerna i sin region

• Arrangerar tillfällen för att sprida erfarenheter och lärdomar.
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• Sweco gör på uppdrag av 

Kulturrådet en 

kunskapsöversikt om 

folkbiblioteken och Agenda 

2030.

• Rapporten beräknas vara 

klar under senvåren 2023.

Framåt: 

Agenda 2030 

&

folkbiblioteken



Kulturrådet

• Forskarforumet Angelägen 

forskning (samarbete mellan 

Kulturrådet, MTM och KB) kommer 

att fortsätta 2023.

• Tidigare föreläsningar går att ta 

del av på Digiteket.

• Årets första forskarforum är den 

24 mars.

Framåt: 

Angelägen 

forskning
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Framåt: Regleringsbrevet 2023

• Uppdrag att analysera 

folkbibliotekens framtida behov 

och identifiera möjliga former 

för statens stöd till 

folkbiblioteksverksamhet. 

• Erfarenheter från satsningen 

Stärkta bibliotek ska ligga till 

grund för analysen. 

• Mer info kommer.
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Vad har Stärkta bibliotek 

inneburit i er kommun, i 

relation till 

folkbibliotekets utmaningar 

och behov?

Enkät om 

webbinariet

och Stärkta 

bibliotek
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Kontakta Cecilia Brisander och 

Isabella Kaloudis på:

• starkta-bibliotek@kulturradet.se

Kontakt
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Tack!
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