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Villkorsdokument gällande Regionbibliotek Stock-
holm mellan Stockholms läns landsting genom kul-
turförvaltningen (landstinget) och Stockholms stads 
kulturförvaltning (staden) 

Landstinget stödjer kultur som främjar upplevelser, möten, bildning och delak-
tighet. Som prioriterade områden pekas särskilt ut barn och unga, strategisk 
samordning av länets resurser, kulturstöd för upplevelser, delaktighet och mö-
ten samt kultur som integrerad del av hälso- och sjukvården.  
 
Viktiga verktyg för landstingets verksamhet är de sex s.k. länskulturfunktion-
erna - Film Stockholm, Länsmusiken i Stockholm, Regionbibliotek Stockholm, 
Dans i Stockholms stad och län, Stockholms läns museum och Slöjd Stock-
holm. Det övergripande uppdraget till samtliga länskulturfunktioner är att 
verka för ett rikt kulturutbud i hela länet genom samverkan med kommu-
nerna, arrangerande föreningar, med övriga länskulturfunktioner samt med 
Stockholms läns landstings kulturförvaltning. Särskilt fokus ska ligga på verk-
samhet för barn och unga.  
 
Utredningen om en ändrad organisering för länskulturfunktionerna fortsätter 
och enligt kulturnämndens Budget 2017 ska nämnden ta beslut under året.  
 

Bakgrund och finansiering 

Regionbibliotek Stockholm driftas på Stockholms läns landstings kultur-
nämnds uppdrag av Stockholms stads kulturförvaltning och är en verksam-
hetsgren inom Stockholms stadsbibliotek.  
 
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 
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. 
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Regionbibliotekets huvudsakliga inriktning 

Enligt bibliotekslagen ska varje landsting bedriva regional biblioteksverksam-
het med syfte att främja samarbete, 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 landstingets kulturnämnd ut-
sedda ledamöter, 

- säkerställa att Biblioteksrådet arbetar efter den regionala bibliotekspla-
nen för 2015-2017 vilken beslutades av landstingets kulturnämnd 
2014-11-20, 

- initiera, driva och stödja utvecklingsprojekt inom biblioteksspecifika 
områden inklusive läsfrämjande insatser 

- driva metodutveckling och kvalitetsarbete inom biblioteksområdet ge-
nom ett forskningsanknutet arbetssätt, 

- prioritera strategisk utveckling av det mångspråkiga biblioteket, inklu-
sive nationella minoritetsspråk,  

- verka för att öka den digitala kompetensen, 
 

Mål och inriktning för 2017 

 
- Att stödja länets kommuner i att utveckla den mångspråkiga biblioteks-

verksamheten, bl. a. genom projektet Prioritera mångspråk 
- Att inspirera och stödja biblioteken i länet till att få ökad kännedom om  

sitt lokalsamhälle.  
- Att driva projektet Inkluderande biblioteksverksamhet: normkritik, 

hbtq, läsfrämjande och metodutveckling  
- att tillsammans med Biblioteksrådet ta fram förslag på ny regional bib-

lioteksplan för 2018-2020 
- Att inspirera och stödja biblioteken att arbeta gentemot bibliotekens 

prioriterade målgrupper. Bland annat genom spridning av erfarenheter 
av våra projekt Möten med litteratur och Möten med läsning.  

- Att i samråd med bibliotekscheferna kartlägga och möjliggöra utveckl-
ing av tjänsten Boken kommer. 

- Att stödja några av länets bibliotek att starta digital förmedling av tal-
böcker genom att ansluta till MTM:s projekt Talboken kommer för tal-
tidningsläsare. 

- samverka med lokala aktörer i skärgården om Bokbåtens verksamhet.  
- Att fortsätta stödja folkbiblioteken i arbetet att höja den digitala kom-

petensen  
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- Att genom Projekt digital service undersöka hur samarbeten mellan 
bibliotek och medborgarkontor kan utvecklas  

- att med sin kunskap bistå landstingets kompetenscentrum Kultur och 
hälsa.  

- att med lokala aktörer i skärgården göra en översyn av Bokbåten.  
 

 
Mål och inriktning för barn och unga under 2017 
 

- Att utveckla samverkan med barnhälsovården på både regional och lo-
kal nivå om små barns språkutveckling 

- Att fortsätta spåren med att samtala om det lästa samt om delaktighet 
- Att arbeta med barn och unga på fritiden på biblioteket 
- Att fortsätta arbetet med skrivande på bibliotek 
- Att arrangera en konferens om barnbibliotek och forskning. 
- Att samarbeta med de andra länskulturfunktionerna om Barnens kul-

turdag 
- Att, om projektet blir av, informera och ”sälja in” projektet Dansa en 

bok till länets bibliotek.  
 

Extern kommunikation 

Vid extern kommunikation av Regionbibliotek Stockholm ska det framgå att 
verksamheten bedrivs på uppdrag av Stockholms läns landsting. 
 

Miljö  

Regionbiblioteket ska till landstinget redovisa hur man arbetar med miljöfrå-
gorna.  
 

Ekonomi och uppföljning 

Stockholms läns landstings verksamhetsstöd till Regionbiblioteket för 2017 be-
slutades av kulturnämnden 2016-12-07 och fastställdes till 7 490 000 kr. Hälf-
ten av stödet utbetalas omkring 2017-02-01 om detta Villkorsdokument är sig-
nerat av firmatecknare samt inkommit till kulturförvaltningen senast 2017-01-
20. Resterande del av stödet utbetalas efter att redovisning av 2016 års verk-
samhet har inkommit och godkänts av förvaltningen senast 2017-05-01. Reg-
ionbiblioteket erhåller därutöver ett årligt statsbidrag som utgår till regional 
biblioteksverksamhet.  
 
Redovisning av 2017 års verksamhet med verksamhetsberättelse inklusive 
bokslut och revisionsberättelse ska inkomma till landstinget senast 2018-05-
01. I redovisningen ska framgå hur Regionbiblioteket under året uppfyllt mål 
och inriktningarna i villkorsdokumentet för 2017. Regionbibliotekets ekono-
miska planering och redovisning ska vara separerad från Stockholms stads 
kulturförvaltnings. 
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I samband med redovisningen av 2017 års verksamhet genomför landstinget 
uppföljningsdialog med Regionbiblioteket.  
 
Landstinget ska hållas underrättad om väsentliga ekonomiska förändringar el-
ler 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 godkänns: 
 
För Stockholms stad 2017-02- 
 
 
 
Katti Hoflin 
Stadsbibliotekarie 
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