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22RS5150 

Reviderade råd och riktlinjer för 
Utvecklingsmedel - folkbibliotek 2020 – 
2023   

Dessa riktlinjer ersätter de riktlinjer som beslutades 6 maj 2014, DNR 14OLL2730. 

 

Syftet med utvecklingsmedel inom folkbiblioteksområdet är att stimulera och stödja 

utveckling av länets folkbibliotek. Riktlinjerna utgår från den regionala kulturplanen, 

Biblioteksplan för Region Örebro län och målsättningarna där samt de övergripande 

riktlinjerna för stöd inom område Kultur och ideell sektor. 

Grundläggande krav 
 

 Utvecklingsprojektet ska genomföras av folkbiblioteksverksamheter eller 

andra aktörer som syftar till att bredda och utveckla folkbibliotekens uppdrag 

i Örebro län.  

 Kommunen ska ha en aktuell biblioteksplan (gäller folkbibliotek). 

 Utvecklingsprojektet ska ta ansats i de utvecklingsområden som beskrivs för 

regional biblioteksverksamhet i biblioteksplanen för Region Örebro län. 

 Utvecklingsprojektet har som mål att vara långsiktigt och hållbart.  

 Utvecklingsprojektet ska innehålla en egeninsats från den egna verksamheten. 

Egeninsatsen kan t ex vara kostnad för arbetstid för personal, lokaler etc. 

 I de fall utvecklingsprojektet berör ett publikt arrangemang ska det uppfylla 

Statens kulturråds kriterier för tillgänglighet 

(https://www.kulturradet.se/nyheter/2016/Krav-pa-tillganglighet-for-

Kulturradets-bidrag-fran-2017).  

 I ansökan ska utvecklingsprojektet beskriva syfte och önskat resultat. I de fall 

ansökan överstiger 30 000 kronor ska den åtföljas av en projektplan som 

beskriver mål, syfte och tidsplan, eftersom beslut om bidrag i sådana fall sker 

i kulturnämnden. 

 

Utvecklingsprojekt kan få stöd för samma projekt maximalt tre gånger. Det ska 

framgå i ansökan hur sökande tänker att utvecklingsprojektet ska bidra till utveckling 

https://www.kulturradet.se/nyheter/2016/Krav-pa-tillganglighet-for-Kulturradets-bidrag-fran-2017
https://www.kulturradet.se/nyheter/2016/Krav-pa-tillganglighet-for-Kulturradets-bidrag-fran-2017
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av folkbibliotek i ett långsiktigt perspektiv. Bidraget kan vid behov betalas ut i 

förskott.  

 

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 

 

 Mänskliga rättigheter, hållbarhet och demokrati. 

 Digitaliseringens effekter 

 Läs- och litteraturfrämjande 

 Relevans för kommuninvånarna  

 

Observera att utvecklingsprojekt inte behöver uppfylla samtliga prioriteringar. I 

prioriteringen av ansökningarna utgår Biblioteksutveckling Region Örebro län från 

bedömd kvalitet, utvecklingspotential och i vilken mån projektet skapar 

samverkansmöjligheter. Det går inte att söka retroaktivt. Biblioteksutveckling Region 

Örebro län kan ha ett kompensatoriskt förhållningssätt i bedömningarna av 

ansökningarna. 

Utvecklingsmedel beviljas inte till:  

 ordinarie verksamhet 

 rent administrativa kostnader 

 kompensation för nedskärningar/reduceringar.  

 verksamhet som inte är relaterad till utveckling av 

folkbiblioteksverksamhet. 

Vem kan söka?  

Folkbiblioteksverksamheter eller andra aktörer som syftar till att bredda och utveckla 

folkbibliotekens uppdrag i Örebro län.  



 

3 (3) 

 

www.regionorebrolan.se 

 

När och hur ska man söka?  

Ansökningar kan lämnas löpande under året. Ansökningarna handläggs så snart de 

inkommit. Handläggningstiden kan uppgå till två månader beroende på när 

beslutsmötena genomförs. Ansökningsformulär ska användas. Formuläret finns 

tillgängligt på Region Örebro läns webb. Då medlen är begränsade gör 

utvecklingsledarna vid Biblioteksutveckling Region Örebro län ett urval bland 

ansökningarna. Det sökta beloppet kan också komma att justeras. Ofullständiga 

ansökningar handläggs ej. 

Beslut om bidrag eller avslag på ansökan meddelas de sökande skyndsamt efter 

beslutsmötet. Kulturnämnden informeras om såväl beslut om bidrag som avslag. 

Villkor för uppföljning  

Uppföljning i form av en kort skriftlig rapport med ekonomisk redovisning ska 

lämnas senast ett år efter utbetalat stöd (blankett finns på Region Örebro läns webb). I 

de fall kulturnämnden fattat beslut om utbetalning av medel ska rapport lämnas även 

till Region Örebro läns kulturnämnd.  

Biblioteksutveckling Region Örebro län skickar ut en påminnelse om rapport tre 

månader efter avslutat projekt. 

 

Tänk på att 

- Projektet börjar i och med arbetet med ansökan, inte med själva 

genomförandet.   

- Projektet avslutas i och med att rapport skickas in, inte när aktiviteten 

inträffat. 

- Projekt tar i regel längre tid än man tror. Förläng gärna projekttiden över ett 

årsskifte.  

- Skulle processen ta en annan väg än planerat diskuterar vi tillsammans 

eventuell revidering.  

- Biblioteksutveckling Region Örebro län har rätten att använda resultatet av 

projektet i dela- och lärsammanhang.  

- Om du är osäker kontakta gärna Biblioteksutveckling Region Örebro län inför 

ansökan. 

 


	Grundläggande krav
	Prioriteringar 2020 – 2023
	Utvecklingsmedel beviljas inte till:
	Vem kan söka?
	När och hur ska man söka?
	Villkor för uppföljning
	Tänk på att

