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Dokumentets syfte 

Dokumentet syftar till att beskriva riktlinjer för projektstöd till biblioteksutveckling. 

Dokumentet gäller för 

Kulturnämnden 

Riktlinjer för projektstöd till biblioteksutveckling 

Projektstöd till biblioteksutveckling 

Syftet med stödet är att stimulera biblioteksutveckling och erbjuda en attraktiv och 

relevant biblioteksverksamhet. Folkbibliotekens verksamhet ska kännetecknas av 

allsidighet, öppenhet, hög kvalitet och kreativitet i takt med samtiden. Projektstöd 

kan exempelvis sökas för att pröva nya idéer, nya samarbeten, experiment och 

tidsbegränsad försöksverksamhet.  

Allmänna villkor  

Stöd kan sökas av folkbiblioteken i Nacka kommun för innovationsprojekt som 

avser utveckling och förnyelse av bibliotekens kärnverksamhet.  

 

Projektstöd kan sökas två gånger per år, senast 1 mars och 1 september. Medel kan 

beviljas upp till tre år och betalas ut årsvis. Projekt ska påbörjas inom 6 månader från 

ansökningsdatum. Stöd kan inte sökas retroaktivt. 

 

Kriterier 

Utvecklingsstöd kan sökas för projekt som uppfyller följande kriterier: 

• Projekten ska ligga i linje med Nackas mål och strategier för kultur och 

bibliotek. 

• Projekten ska utveckla eller förnya bibliotekets kärnverksamhet. 

• Projekten ska skapa mervärde för nackaborna. 

 

Projekt som även uppfyller något av följande kriterier prioriteras: 

• Projekt som utvecklas genom Nackabornas delaktighet och utifrån deras 

förutsättningar och intressen. 

• Projekt som utvecklas i samverkan lokalt, regionalt eller nationellt. 

• Projekt som främjar Nackabornas läslust. 

• Projekt som riktar sig till folkbibliotekens prioriterade grupper: 

 Barn inom förskoleverksamheten  

 Barn och unga på deras fritid   

 Personer med funktionsvariation 
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Riktlinje / Innovations-och 

utvecklingsmedel- Bibliotek 

 Personer med svenska som andraspråk   

 Vuxenstuderande    

 

Projektstöd beviljas inte till:  

• Ordinarie verksamhet eller pågående projekt. 

• Enbart administrativa kostnader. 

• Skolbiblioteksverksamhet. 

 

Redovisning  

Redovisning skickas in till kultur-och fritidsenheten på särskild blankett senast två 

månader efter avslutat projekt.  

 
Om projekt som beviljats stöd skjuts upp eller förändras avsevärt ska kultur-och 
fritidsenheten meddelas och kulturnämnden förbehåller sig rätten att minska, inte 
betala ut stöd alternativt begära återbetalning. Vid utebliven redovisning kan hela 
eller del av stöd komma att återkrävas av kulturnämnden och inga nya stöd beviljas. 
Om kultur-och fritidsenheten bedömer att mottagaren av stöd lämnat felaktiga 
uppgifter som legat till grund för beslut kan hela eller del av stöd komma att 
återkrävas av kulturnämnden och inga nya stöd beviljas. 
 
 
 
 
 
 


