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Villkorsdokument gällande Regionbibliotek Stock-
holm mellan Stockholms läns landsting genom kul-
turförvaltningen och Stockholms stads kulturförvalt-
ning 

Stockholms läns landstings kulturnämnd stödjer ett rikt och varierat kulturut-

bud tillgängligt för länets invånare. Som prioriterade områden pekas särskilt 

barn och unga, konst och kultur i vården samt kulturella och kreativa näringar 

ut.  

 

I den regionala utvecklingsplanen - RUFS 2010 – formuleras därutöver visioner, 

mål och strategier som är relevanta även för kulturnämndens verksamhet som 

bland annat handlar om kulturens roll för att bygga tolerans och bygga bort seg-

regation samt för att skapa möjligheter till interkulturella möten.  

 

Viktiga verktyg för kulturnämndens verksamhet är de sex s.k. länskulturfunkt-

ionerna - Film Stockholm, Länsmusiken, Regionbibliotek Stockholm, Dans i 

Stockholms stad och län, Länsmuseet och Länshemslöjdskonsulenterna. 

Portaluppdraget till samtliga länskulturfunktioner är att verka för ett rikt kul-

turutbud i hela länet genom samverkan med kommunerna, arrangerande före-

ningar, med övriga länskulturfunktioner samt med Stockholms läns landstings 

kulturförvaltning. Särskilt fokus ska ligga på verksamhet för barn och unga. 

Länskulturfunktionerna ska i samråd med Stockholms läns landstings kultur-

förvaltning även arbeta aktivt med att nå grupper inom vård och äldreomsorg.   

 

Bakgrund 

Regionbiblioteket driftas på Stockholms läns landstings kulturnämnds upp-

drag av Stockholms stads kulturförvaltning och är en verksamhetsgren inom 

Stockholms stadsbibliotek. Stockholms läns landsting är även medfinansiär till 

det Internationella biblioteket.  

 

Regionbiblioteket erhåller ett årligt s.k. verksamhetsstöd från Stockholms läns 

landstings kulturnämnd.  Medfinansieringen från staten sker genom ett årligt 

ekonomiskt stöd från Statens kulturråd inom ramen för stödet verksamhetsbi-

drag för regionala bibliotek. Stödet från kulturrådet är förenat med villkor på 
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en ekonomisk motprestation från huvudmännens sida, vilken består i att stö-

det från huvudmännen bör ligga på minst föregående års nivå. Skulle stödet 

sänkas gör kulturrådet en motsvarande minskning av statsbidraget. Region-

biblioteket erhåller, som partner, även stöd från Kungliga biblioteket. 

 

Regionbibliotekets huvudsakliga inriktning 

Enligt bibliotekslagen ska varje landsting och de kommuner som inte ingår i 

ett landsting bedriva regional biblioteksverksamhet med syfte att främja sam-

arbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som 

är verksamma i länet (11 §). 

 

Målet med Regionbibliotekets verksamhet är att bistå de kommunala biblio-

teken i Stockholms län och verka för en utveckling av länets samlade biblio-

teksverksamhet. Regionbiblioteket ska därför: 

 

- vara en aktiv samverkande part i nationella, regionala och lokala nät-

verk och sammanhang av betydelse för länets biblioteksutveckling, 

- driva Regionalt Biblioteksråd med av kulturnämnden utsedda ledamö-

ter, 

- säkerställa att Biblioteksrådet arbetar efter den regionala bibliotekspla-

nen för 2015-2017 vilken beslutades av kulturnämnden 2014-11-20, 

- initiera, driva och stödja utvecklingsprojekt inom biblioteksspecifika 

områden inklusive läsfrämjande insatser, gärna i samråd med Biblio-

teksrådet,  

- driva metodutveckling och kvalitetsarbete inom biblioteksområdet ge-

nom ett forskningsanknutet arbetssätt, 

- prioritera strategisk utveckling av det mångspråkiga biblioteket, inklu-

sive nationella minoritetsspråk,  

- främja utvecklingen av skolbibliotek, 

- verka för att öka den digitala delaktigheten, 

- samverka med skärgårdsorganisationer om Bokbåtens verksamhet. 

 

Mål och inriktning för 2015 

- Att vidareutveckla den kvalitetsmodell som tagits fram på Kungliga 

biblioteket, genom att lägga till en dimension av praktisk kunskap. 

Detta sker i ett fortsatt samarbete med Södertörns högskola, genom att 

Regionbiblioteket arrangerar en kurs i praktisk kunskap för biblioteks-

personal i Stockholms län under våren 2015.  

- Att i samråd med Internationella biblioteket genomföra en kartlägg-

ning av arbetet med mångspråkig biblioteksverksamhet i länets kom-

muner.  
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- Att inom projektet Möten med läsning stödja tre kommunbibliotek att 

starta läsfrämjande verksamhet för personer med intellektuella funkt-

ionsnedsättningar tillsammans med parter som de inte tidigare samar-

betat med.  

- Att på uppdrag av Biblioteksrådet genomföra en bemötandeutbildning 

med inslag av handledning och utvecklingsarbete för biblioteksperso-

nal inom olika bibliotekstyper. 

- Att inspirera och stödja biblioteken i länet till samarbeten med olika 

aktörer i lokalsamhället. Under 2015 genomförs en kartläggning/ge-

nomlysning av två kommuner i länet och en generell inventering av 

samarbeten/samverkan.  

- Att stödja bibliotek och deras arbeten med sociala medier och Internet 

genom att på uppdrag av Biblioteksrådet arrangera en konferens kring 

sociala medier och bibliotek.  

- Att inspirera och stödja biblioteken att arbeta gentemot bibliotekens 

prioriterade målgrupper till exempel äldre genom att bidra till ökad 

kunskap om målgrupperna, metodutveckling och digital teknik.  

 

Mål och inriktning för barn och unga under 2015 

 

- Att etablera ett pilotprojekt om Bokstart, hembesök med bokgåvor till 

nyfödda barn och deras familjer i Hovsjö i Södertälje kommun. 

- Att undersöka hur FN:s konvention om barnens rättigheter kan imple-

menteras i biblioteken. 

- Att fortsätta Projekt Sagostunden, om kvalitet och verksamhetsutveckl-

ing, genom spridning och implementering av resultat. 

 

Under 2015 ska Regionbiblioteket därutöver fördjupa sitt samarbete med kul-

turförvaltningen inför framtagandet av Kultur i vården katalogen 2016-2017.  

 

Under 2015 kommer Stockholms stadsbibliotek att formulera en långsiktig 

strategi gällande den mångspråkiga regionala biblioteksverksamheten. 

 

Extern kommunikation 

Vid extern kommunikation av Regionbiblioteket ska det framgå att verksam-

heten bedrivs på uppdrag av Stockholms läns landsting. 

 

Jämställdhet och mångfald 

Regionbiblioteket ska redovisa sitt mångfalds- och jämställdhetsarbete till kul-

turförvaltningen samt verksamhetens insatser för tillgänglighet för alla oavsett 

funktionsförutsättning. 
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Miljö  

Regionbiblioteket och Internationella biblioteket ska vara miljöcertifierade en-

ligt ISO 14001 eller EMAS, se vidare bilaga 1.  
 

Ekonomi och uppföljning 

Stockholms läns landstings verksamhetsstöd för 2015 beslutades av kultur-

nämnden 2014-11-20 och fastställdes till 5 105 000 kr. Hälften av stödet utbe-

talas senast 2015-02-01. Resterande del av stödet utbetalas efter att redovis-

ning av 2014 års verksamhet har inkommit och godkänts av förvaltningen.  

Regionbiblioteket erhåller därutöver ett årligt statsbidrag som utgår till reg-

ional biblioteksverksamhet.  

 

Redovisning av 2015 års verksamhet med verksamhetsberättelse inklusive 

bokslut ska inkomma till förvaltningen senast 2016-05-01. I redovisningen ska 

framgå hur Regionbiblioteket under året uppfyllt inriktningarna i villkorsdo-

kumentet för 2015. Regionbiblioteket ska därutöver 2015-05-01 lämna in en 

treårsplan för åren 2017-2019. 

 

Regionbibliotekets ekonomiska planering och redovisning ska vara separerad 

från Stockholms stads kulturförvaltnings. 

 

I samband med redovisningen av 2015 års verksamhet genomför kulturförvalt-

ning uppföljningssamtal med Regionbiblioteket.  

 

Stockholms läns landstings kulturförvaltning ska hållas underrättad om vä-

sentliga ekonomiska förändringar eller oförutsedda händelser med påverkan 

på verksamheten.  

 

Regionbiblioteket ska därutöver förse Statens kulturråd och Kungliga biblio-

teket samt andra relevanta aktörer med de uppgifter, bland annat statistik, 

som kan anses vara relevanta för verksamheten.  

 

Ovanstående villkor bekräftas härmed: 

 

För Stockholms stad 2015-01-22 

 

 

 

Inga Lundén 

Stadsbibliotekarie 


