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Riktlinjer för Utvecklingsmedel - 
folkbibliotek 2020 – 2023   
Syftet med utvecklingsmedel inom folkbiblioteksområdet är att stimulera och 
stödja utveckling av regionens folkbibliotek. Riktlinjerna utgår från den 
regionala kulturplanen samt Biblioteksplan för Region Örebro län och 
målsättningarna där. 2020 – 2023 prioriteras arbetet med solidariskt fördelad 
kultur och kultur och hälsa. 
 
Utvecklingsprojekt kan under ett uppbyggnadsskede få stöd för samma projekt 
maximalt tre gånger. Det ska framgå i ansökan hur sökande tänker att 
utvecklingsprojektet ska bidra till folkbiblioteksutveckling i ett långsiktigt 
perspektiv. Bidraget kan vid behov betalas ut i förskott.  

Grundläggande krav 
 

• Utvecklingsprojektet ska genomföras av folkbiblioteksverksamheter i 
Örebro län.  

• Kommunen ska ha en aktuell biblioteksplan. 
• Utvecklingsprojektet ska ta ansats i de utvecklingsområden som 

beskrivs för regional biblioteksverksamhet i biblioteksplanen för 
Region Örebro län. 

• Utvecklingsprojektet har som mål att ge långsiktiga och hållbara 
effekter.  

• Utvecklingsprojektet ska innehålla en egeninsats från den egna 
kommunala organisationen. Egeninsatsen kan t ex vara tid för personal, 
lokaler etc. 

• I de fall utvecklingsprojektet berör ett publikt arrangemang ska det 
uppfylla Kulturrådets kriterier för tillgänglighet.  

• Utvecklingsprojekt bör åtföljas av en plan som beskriver mål, syfte och 
tidsplan. I de fall ansökan överstiger 30 000 kronor ska den åtföljas av 
en projektplan eftersom beslut om bidrag i sådana fall sker i 
kulturnämnden. 
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Prioriteringar 2020 – 2023  
 
Kulturplanen lyfter fram sex inriktningsmål som påverkar vilka projekt som 
kan få medel från Region Örebro län: 

• Hela länet 
• Jämställdhet (inklusive HBTQ) 
• Socioekonomi 
• Barn och unga (0 – 25 år) 
• Etnisk och språklig bakgrund 
• Funktionsnedsättning 

 
Den regionala biblioteksverksamhetens har under planperioden mål där 
projektbidrag till folkbiblioteken är indikatorer. Det handlar om projektbidrag 
som syftar till 
 

• att öka deltagandet i allmänna val 
• verksamhet riktad till, av, med och för de i bibliotekslagen prioriterade 

grupperna 
• att minska det digitala utanförskapet 
• att stärka litteraturens ställning 
• läsfrämjande verksamhet 
• kunskaper om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, 

lärande och delaktighet i kulturlivet 
• samverkan 
• biblioterapi 
• kultur och hälsa. 

 
Observera att utvecklingsprojekt inte behöver uppfylla samtliga prioriteringar. 
Men ju fler desto bättre. I prioriteringen utgår vi från bedömd hållbarhet, 
kvalitet och i vilken grad utvecklingsprojekten är nyskapande för länet. 

Utvecklingsmedel beviljas inte till:  
• ordinarie verksamhet 
• administrativa kostnader 
• kompensation för nedskärningar/reduceringar.  
• biblioteksverksamhet som inte är folkbiblioteksverksamhet (t ex 

skolbiblioteksverksamhet) 

Vem kan söka?  
Folkbiblioteksverksamheter i Örebro län kan söka utvecklingsmedel för 
biblioteksutveckling. 
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När ska man söka?  
Ansökningarna börjar handläggas först efter sista ansökningsdag som infaller 
två gånger årligen: 15 mars och 15 oktober.  
Det går inte att söka retroaktivt. Ansökningsblankett ska användas. Blanketten 
finns tillgänglig på webben. 

Villkor för uppföljning  
Uppföljning i form av en skriftlig rapport eller på annat sätt, som t ex film eller 
seminarium med ekonomisk redovisning ska lämnas till Region Örebro län 
senast en månad efter avslutat projekt (blankett finns på webben). Om inte 
uppföljningen inkommit kommer inte nytt eventuellt stöd att betalas ut.  
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