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Inledning
Kulturrådet genomför på regeringens uppdrag en satsning 2018–2020 för att stärka
folkbiblioteken i Sverige. 225 miljoner om året (där ett förvaltningsanslag på 5 miljoner
finns inräknat) ska fördelas till Sveriges kommuner, 25 miljoner om året till regional
biblioteksverksamhet. Med utgångspunkt i bibliotekslagen är syftet att öka utbudet och
tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. Det är ett tillfälligt stöd som syftar
till att ge långsiktiga effekter, nå fler och öka inkludering och delaktighet. Föreliggande
delrapport ingår i detta uppdrag och inlämnas till Kulturdepartementet 1 mars 2019.
Delrapporten bygger på det material som Kulturrådet har tagit del av genom ansökningar
från kommuner under 2018. Inga redovisningar för Stärkta bibliotek har hittills lämnats in.
Det är därför för tidigt att se resultat utifrån satsningen och göra en analys av bidragets
effekter. Ansökningarna ger dock en omfattande och mångsidig bild av folkbibliotekens
behov och utvecklingsarbete.
Folkbiblioteket har en viktig roll som demokratisk mötesplats där människor med olika
bakgrund och förutsättningar kan mötas. Biblioteket har i uppdrag att främja läsning,
språkutveckling, medie- och informationskunnighet och bildning. Folkbiblioteken möjliggör
deltagande i kulturaktiviteter och samtal. Det samlade intrycket av ansökningarna från
landets kommuner är att behoven är mycket stora och varierade. En kommun vill ta fram
en arbetsmodell för läsfrämjande för små barn, en annan anställer en uppsökande
landsbygdsbibliotekarie, och en tredje satsar på digital delaktighet. En glesbygdskommun
önskar exempelvis utveckla en skaparverkstad. Biblioteket ligger nära busshållplatsen
och är redan idag ett väntrum. Genom sin skaparverkstad vill de erbjuda meningsfull
sysselsättning och bli den plats där invånarna kan mötas och utvecklas tillsammans.
Kommunernas insatser inom Stärkta bibliotek har uppmärksammats stort i framförallt
lokalpress. En översiktlig genomgång av nyhetsrapporteringen visar att 800 artiklar, eller
fler, har skrivits under 2018.
Utgångspunkten för folkbibliotekens utveckling är den lokala situationen. Behov fångas
upp när kommunerna själva ansöker om medel för att stärka sin biblioteksverksamhet.
Satsningen Stärkta bibliotek bygger på en tillit till professionens egen förmåga att bedöma vad som är viktigt för framtidens bibliotek på en lokal nivå.
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Ett nytt bidrag
Kulturrådet fick 2018 uppdraget att genom ett nytt, treårigt bidrag öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. För satsningen Stärkta bibliotek har
Kulturrådet haft återkommande dialog med Kungliga biblioteket (KB), Myndigheten för
tillgängliga medier (MTM), och landets regionala biblioteksverksamhet. Vi har även haft
möte med Sveriges kommuner och landsting (SKL) och den nationella KB-ledda
satsningen Digitalt först - med användaren i fokus. Under 2018 gjordes ett besök hos
Regionalförvaltningsverket i Helsingfors, för att ta lärdom av deras bidragsfördelning till
allmänna bibliotek i Finland.
Bidragsmedlen för Stärkta bibliotek ska användas i enlighet med regleringsbrevets
instruktion utifrån Förordning (2018:66) om statsbidrag till folkbibliotek. Folkbibliotekets
huvudman, det vill säga kommunen, har möjlighet att söka bidrag enskilt eller i
partnerskap med andra kommuner. Kommunen kan söka för utveckling av nya metoder
eller förstärkning av befintlig folkbiblioteksverksamhet. Särskild hänsyn tas till
kommunernas olika förutsättningar att bedriva folkbiblioteksverksamhet. Kommunerna
måste enligt lag ha en politiskt antagen biblioteksplan och ansökan ska utgå ifrån de
verksamhetsområden och grupper som beskrivs i bibliotekslagen. Satsningen ska utgå
från behov hos kommunens invånare och vara grundad i en omvärldsanalys.
Med uppdrag att nå landets kommuner anordnade Kulturrådet 16 februari 2018 ett
webbinarium där Stärkta bibliotek presenterades och där det fanns möjlighet att ställa
frågor till handläggare. Vi spred även information till landets kommuner genom den
regionala biblioteksverksamheten. Den regionala biblioteksverksamheten har haft en
viktig roll att informera och stödja kommunerna i samband med ansökan till Stärkta
bibliotek. I maj 2018 deltog vi på konferensen Biblioteksdagarna, Sveriges största
mötesplats för folkbiblioteken, där vi fanns på plats för att informera och svara på frågor.
För ett så omfattande nytt bidrag som Stärkta bibliotek ska kunna nå ut till målgruppen
måste informationsinsatser snabbt sättas in för att de sökande ska ha möjlighet att
förbereda sina ansökningar. En stor del av arbetet behövde genomföras innan ny
medarbetare hunnit rekryteras. Arbetet försvårades även av att Förordning (2018:66) om
statsbidrag till folkbibliotek trädde i kraft först den 15 mars 2018. Söktrycket var trots det
högt. 272 av 290 kommuner lämnade in en eller flera ansökningar under 2018 för att
stärka sina folkbibliotek.

Ökat kunskapsunderlag
För ökat kunskapsunderlag och för att ge kommunerna förutsättningar att nå fler har
Kulturrådet inom ramen för Stärkta bibliotek initierat uppföljningsstudier kring områden
där kunskapsluckor har identifierats.
En rapport om folkbibliotekens förutsättningar i glesbygd har upphandlats. Projektet
pågår och väntas vara klart till september 2019. Forskare vid Linnéuniversitetet i Växjö
genomför studien. Redan 2014 konstaterade Kulturrådet i handlingsprogrammet för
läsfrämjande att mer kunskap behövs på detta område.
Även en kunskapsöversikt över folkbibliotekens uppdrag och verksamhet gällande
personer med kognitiva, intellektuella och psykiska funktionsnedsättningar har
upphandlats. Arbetet med kunskapsöversikten utförs av Begripsam AB och är färdig till
december 2019. Behovet av en sådan kunskapsöversikt framkom i en enkät som
Kulturrådet skickade ut till landets bibliotek i samband med Kulturrådets arbete med
delmålen inom funktionshinderspolitiken år 2011–2016.
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Bidragsfördelning 2018
Kulturrådet 2018 fick i uppdrag att fördela 250 miljoner för att stärka biblioteksverksamheten i hela landet. 25 miljoner fördelades till landets regionala
biblioteksverksamhet, och 225 miljoner till landets folkbiblioteksverksamhet, enligt
Förordning (2018:66) om statsbidrag till folkbibliotek. Av de 225 miljonerna fördelades
cirka 220 miljoner i bidrag och övriga cirka 5 miljoner är förvaltningsanslag där även
kostnad för att upphandla och påbörja glesbygdsrapporten och kunskapsöversikten
finns med.

Stärkt regional biblioteksverksamhet
Regionalt biblioteksarbete har stor betydelse för att bidra till en jämlik biblioteksverksamhet. Inom Stärkta bibliotek har Kulturrådet fördelat 25 miljoner till landets
regioner genom kultursamverkansmodellen. Kulturrådet har i denna fördelning tagit
hänsyn till antal kommuner i varje region/län, antal invånare, och regionens/länets yta.

Stärkt kommunal biblioteksverksamhet
Fördelningen av cirka 220 miljoner till kommunernas folkbibliotek skedde genom
ansökningsförfarande. Första året har visat ett högt söktryck och en stor variation i
ansökningar. Kommunerna har olika behov och står inför olika typer av utmaningar. De
olika insatserna motiveras i ansökan med en omvärldsanalys.
Vid fördelning har vi utgått från följande frågor när vi bedömt ansökningar:
•
•
•
•
•
•
•
•

Har kommunen en aktuell biblioteksplan?
Utgår de insatser kommunen söker för från bibliotekslagen?
Uppfyller ansökan bidragets syfte att öka utbud och tillgänglighet?
Riktar sig insatsen till en eller flera prioriterade grupper?
Hur ser förhållandena ut i kommunen vad gäller befolkningstäthet och
demografi?
Hur ser kommunens behov ut och hur motiveras insatsen?
Är insatsen även av regionalt och/eller nationellt intresse?
Får insatsen positiva effekter också på lång sikt?

För fördelning över hela landet prioriterades under höstens ansökningsomgång
kommuner som under våren inte sökt eller fått medel. Sammantaget under 2018 är det
cirka 94% av Sveriges kommuner som sökt och beviljats bidrag från Stärkta bibliotek. Det
är endast 18 kommuner som inte har sökt.

Två ansökningsomgångar 2018
Bidraget riktat till kommunerna hade två ansökningsomgångar 2018, en på våren och en
på hösten. Under 2019 och 2020 kommer det endast att vara en ansökningsomgång per
år. Anledningen till den extra ansökningsomgången under det första året var en önskan
att så många kommuner som möjligt skulle hinna förbereda en ansökan.
Under första ansökningsomgången, våren 2018, kom 240 ansökningar in från 198
kommuner. 15 ansökningar är i partnerskap med en eller flera andra kommuner.
Sammanlagd sökte kommunerna 294 545 557 kronor. Ansökningarnas storlek varierade
från 15 000 kronor och 37 000 000 kronor. Den sammanlagda fördelningen vid första
ansökningsomgången var 153 337 000 kronor. En ansökan på 17 000 000 kronor
bordlades.
Under andra ansökningsomgången, hösten 2018, kom 187 ansökningar in från 148
kommuner. 16 ansökningar är i partnerskap med en eller flera kommuner. Sammanlagt
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sökte kommunerna 149 258 929 kronor. Ansökningarnas storlek varierade denna gång
från 55 000 kronor och 4 020 000 miljoner kronor. Den sammanlagda fördelningen vid
andra ansökningsomgången var 62 016 400 kronor. Ett enskilt beslut fattades gällande
tidigare bordlagd ansökan. 5 200 000 kronor beviljades.

Generella iakttagelser
Folkbiblioteken förhåller sig till samtida och framtida samhällsutmaningar, som
exempelvis en åldrande befolkning och ökade skillnader i livsvillkor och hälsa mellan
olika grupper. För att ta sig an dessa utmaningar och uppfylla bibliotekslagen behövs
mer personal med skilda kompetenser som kan arbeta tillsammans mot gemensamma
mål. Folkbiblioteken har en viktig roll för social sammanhållning och har en potential att
vara en central aktör i lokalsamhället genom samarbeten med exempelvis äldreomsorg,
studieförbund, föreningar, fritidshem, psykiatri, vårdcentral, idrottshallar, kriminalvård,
daglig verksamhet, barnhälsovård, HVB-hem, religiösa församlingar, förskola,
arbetsförmedling, och badhus – för läsfrämjande, kunskapsförmedling, och det
demokratiska samhällets utveckling.
Stärkta bibliotek är ett nytt bidrag och det är för tidigt att dra bestämda slutsatser.
Däremot kan vi utifrån ansökningarna se tendenser och vilka behov av förstärkning
kommunerna har för sin folkbiblioteksverksamhet.
För att kunna söka bidrag inom Stärkta bibliotek finns i förordningen kravet att kommunen
har en biblioteksplan. Det har fått till följd att kommuner som tidigare inte haft en aktuell
biblioteksplan i samband med ansökan påbörjat ett arbete med en sådan.
Bland de prioriterade grupperna är det framför allt barn som lyfts fram i ansökningarna,
särskilt små barn. Inte särskilt många ansökningar gäller satsningar på unga. Många
kommuner vill satsa på verksamhet som riktar sig till personer med annat modersmål än
svenska. Personer med funktionsnedsättning uppmärksammas i ett antal större
ansökningar. Några få satsningar rör nationella minoriteter.
Ett mindre antal kommuner har gått samman i partnerskap. Ofta motiveras partnerskapet
av en vilja till webb-, katalog- och mediesamverkan.
Ansökningar från 272 kommuner visar på stora skillnader i kommuner vad gäller
förutsättningar och resurser för folkbiblioteksverksamheten. Vissa folkbibliotek är väldigt
slitna och har en otillfredsställande personalsituation. Oavsett förutsättningar och
resurser framträder genom Stärkta bibliotek en orubblig tro på folkbibliotekens relevans,
utvecklingspotential, och möjlighet att göra skillnad i samhället.
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Kategorier av folkbiblioteksutveckling
I ansökningarna kan vi urskilja en stor mängd olika områden för folkbiblioteksverksamhet. Vi har samlat ansökningarna i tio olika kategorier, för att tydliggöra vad
kommunerna söker för. Dessa kategorier illustrerar bredden och mångsidigheten i
folkbiblioteksuppdraget. Även inom de olika utvecklingsområdena är variationerna stora.
Kategorierna är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biblioteket i samhället
Biblioteksrummet
Breddad kompetens
Digitala satsningar
Läsfrämjande
Meröppet
Nationella satsningar
Satsningar för unga
Språkutveckling
Uppsökande verksamhet

Biblioteket i samhället
Folkbiblioteken har många funktioner i sitt lokalsamhälle. Det är en offentlig mötesplats.
Folkbiblioteken har inom den här kategorin sökt för exempelvis samhällsservice, språkvärdar, demokratisatsningar på programverksamhet, samtal och digital delaktighet.

Biblioteksrummet
Många folkbibliotek ser en stark koppling mellan utvecklingen av sin verksamhet och en
medveten och genomgripande omgestaltning av biblioteksrummen. Ansökningarna visar
att dessa är eftersatta i många kommuner. Förändrad demografi och nya sätt att använda
biblioteket gör utveckling på detta område väsentligt.

Breddad kompetens
Kompetensutveckling inom exempelvis läsfrämjande eller digital handledning efterfrågas.
Ett snabbt föränderligt samhälle ställer höga krav på personalens kunskap. Utöver
kompetensutveckling finns det kommuner som vill bredda kompetensen genom
rekrytering av personer med it-kompetenser, pedagogiska kompetenser, och språkkompetenser till biblioteken.

Digitala satsningar
Digitaliseringen har betydelse för alla delar av folkbibliotekens verksamhet.
Ansökningarna gällande digitala satsningar visar därför på en enorm bredd. Kommunöverskridande webb- och katalogsamarbeten, självbetjäningsteknik, hublets (surfplattor)
till utlån, digital skaparverkstad och fixotek är exempel hämtade ur ansökningarna.

Läsfrämjande
Folkbiblioteken är den enskilt viktigaste aktören utanför skolan för att främja läsning. De
läsfrämjande insatserna inom Stärkta bibliotek riktar sig till alla åldrar. Biblioterapi, digitalt
läsfrämjande, högläsning, minoritetsspråks-kit och skrivfrämjande är exempel på sådana
aktiviteter som främjar läsning. Många kommuner ägnar särskild uppmärksamhet åt
bibliotekslagens prioriterade grupper, till exempel genom samarbeten med lokala aktörer
såsom förskola, skola, föreningar och äldreomsorg.
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Meröppet
Många folkbibliotek, särskilt i mindre kommuner, vill ge invånarna tillträde till biblioteksrummet utanför ordinarie öppettider, så kallat meröppet. För att införa meröppet kan det
krävas förstudier, omgestaltning av biblioteksrummet, självbetjäningsteknik och utvidgad
lokal samverkan.

Nationella satsningar
I några fall har kommuner sökt i partnerskap för större insatser med nationellt intresse.
Digitala bibliotekstjänster som Bibblix, för barn, och Världens bibliotek, med litteratur på
olika språk, är exempel på sådana.

Satsningar på unga
Unga är en av bibliotekslagens prioriterade grupper. Folkbibliotekens satsningar för unga
kan gälla utformningen av ett rum för ungdomar, rekrytering av personal, teknik och spel.
Stort fokus ligger på ungas delaktighet och egna skapande.

Språkutveckling
Språk har stor betydelse för människors identitet och är en grundläggande dimension i all
biblioteksverksamhet. Ansökningarna gäller små barns språkutveckling, möjligheten att
utvecklas genom personliga möten och litteratur på olika språk, samt stöd till
revitalisering av minoritetsspråken.

Uppsökande verksamhet
Folkbiblioteken ska enligt lagen vara för alla. Därför kan biblioteken behöva söka sig
utanför sina egna lokaler. Ansökningarna visar på stor kreativitet i det uppsökande
arbetet: bussar, bilar, cyklar och tillfälligt utplacerade pop up-bibliotek på stranden, på
pen-deltågsstationen, på pizzerian… Många satsningar sker i lokal samverkan med till
exempel förskola, skola, förening och äldreboende.

Folkbiblioteksförmedling är lika brett och mångsidigt som folkbibliotekens uppdrag.
Att främja intresset för litteratur, kunskap och kultur kräver varierade kompetenser och
strategier utifrån lokala villkor. De tio kategorierna för folkbiblioteksutveckling visar
bredden på förmedlingspraktiker. Trots skillnader framträder ändå ett gemensamt behov
av hög personaltäthet, ändamålsenliga biblioteksmiljöer, samt en önskan att såväl öppna
upp biblioteksrummet som att arbeta uppsökande för ökat utbud och tillgänglighet till
folkbiblioteksverksamhet.
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Fortsatt arbete
Under 2019 är det endast en ansökningsperiod inom Stärkta bibliotek, 7 mars – 4 april.
Redovisningar från första året kommer att skickas in från kommunerna och vi kommer
kunna se konkreta resultat av folkbibliotekens satsningar för att öka utbud och
tillgänglighet. Rapporten om folkbibliotekens förutsättningar i glesbygd väntas bli färdig
till september och kunskapsöversikten gällande kognitiva, intellektuella och psykiska
funktionsnedsättningar till december.
Ett webbinarium inför andra året sändes den 31 januari 2019. Stärkta bibliotek närvarar
bland annat på Biblioteksdagarna 2019, Bokmässan 2019, och IFLA (The International
Federation of Library Associations and Institutions) i Aten.
Vid bidragsgivning 2019 är det samma förutsättningar och kriterier som för 2018. Folkbibliotekens lokala förutsättningar är centrala. Omvärldsanalysen och förslag på insatser
kommer från kommunerna, vilket leder till fortsatt bredd och mångfald i det strategiska
utvecklingsarbetet.
Samtliga insatser måste utgå från bibliotekslagen, och vi har 2019 valt att särskilt uppmuntra ansökningar inom två områden där ansökningarna hittills varit få. Vi ser gärna
ansökningar som gäller kompetensutveckling. Det kan gälla exempelvis läsfrämjande
eller utbildningar i samband med satsningen Digitalt först – med användaren i fokus. Vi
prioriterar även satsningar för att nå unga, exempelvis i socioekonomiskt svaga områden.
Under 2019 fortsätter dialogen med aktörer som KB, MTM och landets regionala
biblioteksverksamhet. Genom Föreningen för regional biblioteksverksamhet (FRB)
samlade vi i början av 2019 in synpunkter från den regionala biblioteksverksamheten
till det fortsatta arbetet.

Risker och farhågor
Många kommuner söker för personal. En svårighet för kommunerna kan bli att hitta
personal att anställa med de efterfrågade kompetenserna.
En risk är att värdefulla erfarenheter och kunskaper inte får spridning utan stannar i
kommunerna. Vi har för avsikt att förebygga det genom att informera om pågående
insatser och lyfta goda exempel.

Uppföljning
Det är tydligt att ansökningarna från 94% av landets kommuner är ett mycket rikt material
för att få syn på var kommunerna befinner sig i utvecklingen och vilket nästa steg är för
att bli ett angeläget folkbibliotek för alla invånare.
För att åskådliggöra folkbibliotekens insatser har vi för avsikt att analysera ansökningarna
utifrån de beskrivna kategorierna för folkbiblioteksutveckling, i relation till de i bibliotekslagen prioriterade grupperna, samt i relation till SKL:s indelning av landets kommuner i
olika kommungrupper.
Under 2019 kommer kommunerna att lämna in redovisningar från Stärkta biblioteks första
år, 2018. Även regionerna lämnar rapport.
Vi arbetar också för att Stärkta bibliotek ska följas upp av en extern aktör. Dels för att
mäta utfall och effekter av satsningen, dels för att kartlägga vilka utvecklingsområden
folkbiblioteken prioriterar, och vilka resursbehov kommunerna ger uttryck för.
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Bilaga
Stärkta bibliotek
Första fördelningen 2018, beviljat belopp i kronor
Blekinge län
Karlshamns kommun, 800 000
Karlskrona kommun, 2 000 000
Olofströms kommun, 600 000
Ronneby kommun, 700 000
Sölvesborgs kommun, 550 000
Dalarnas län
Avesta kommun, 750 000
Leksands kommun, 700 000
Ludvika kommun, 900 000
Mora kommun, 570 000
Orsa Kommun, 600 000
Säters kommun, 900 000
Gotlands län
Gotland kommun, 3 200 000
Gävleborgs län
Bollnäs kommun, 800 000
Gävle kommun, 300 000
Hofors kommun, 370 000
Hudiksvalls kommun, 900 000
Ockelbo kommun, 230 000
Ovanåkers kommun (i partnerskap med Nordanstig kommun, Ljusdals kommun,
Hudiksvalls kommun, Söderhamnskommun, Bollnäs kommun, Ockelbo kommun, Gävle
kommun, Sandvikens kommun och Hofors kommun), 550 000
Söderhamns kommun, 340 000
Hallands län
Halmstad kommun, 1 200 000
Hylte kommun, 800 000
Kungsbacka kommun, 960 000
Laholms kommun, 500 000
Varbergs kommun, 760 000
Jämtlands län
Bergs kommun, 590 000
Bräcke kommun, 185 000
Härjedalens kommun, 600 000
Krokoms kommun, 300 000
Ragunda kommun, 500 000
Strömsunds kommun, 750 000
Åre kommun, 900 000
Östersunds kommun, 2 000 000
Jönköpings län
Aneby kommun (i partnerskap med Värnamo kommun, Mullsjö kommun, Eksjö kommun
och Gnosjö kommun), 550 000
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Eksjö kommun, 900 000
Gnosjö kommun, 700 000
Habo kommun, 700 000
Jönköpings kommun, 1 800 000
Nässjö kommun, 2 000 000
Tranås kommun, 750 000
Vaggeryds kommun, 800 000
Kalmar län
Emmaboda kommun, 195 000
Hultsfreds kommun (i partnerskap med Högsby kommun), 50 000
Mönsterås kommun, 400 000
Nybro kommun, 190 000
Oskarshamns kommun, 250 000
Vimmerby kommun, 500 000
Västerviks kommun, 320 000
Kronobergs län
Alvesta kommun, 400 000
Lessebo kommun, 500 000
Markaryds kommun, 400 000
Uppvidinge kommun, 500 000
Växjö kommun, 1 200 000
Älmhults kommun, 2 000 000
Norrbottens län
Arjeplogs kommun, 650 000
Arvidsjaurs kommun, 180 000
Bodens kommun, 100 000
Haparanda kommun, 650 000
Jokkmokks kommun, 360 000
Luleå kommun, 950 000
Älvsbyns kommun, 650 000
Skånes län
Båstads kommun, 450 000
Helsingborgs kommun, 1 800 000
Höganäs kommun, 400 000
Höörs kommun, 2 000 000
Landskrona kommun, 2 200 000
Lunds kommun, 1 500 000
Malmö kommun, 2 800 000
Staffanstorps kommun, 300 000
Tomelilla kommun, 200 000
Trelleborgs kommun, 280 000
Vellinge kommun, 200 000
Åstorps kommun, 800 000
Örkelljunga kommun, 350 000
Stockholms län
Botkyrka kommun, 1 500 000
Haninge kommun, 600 000
Huddinge kommun, 2 500 000
Lidingö kommun, 400 000
Norrtälje kommun, 2 000 000
Salems kommun, 500 000
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Sigtuna kommun, 400 000
Sollentuna kommun, 365 000
Solna kommun (i partnerskap med Sundbyberg kommun), 1 200 000
Stockholms kommun, 4 200 000
Stockholms kommun (i partnerskap med Malmö) 7 700 000
Södertälje kommun, 1 100 000
Täby kommun, 350 000
Upplands Väsby kommun, 600 000
Upplands-Bro kommun, 600 000
Vallentuna kommun, 750 000
Värmdö kommun, 2 000 000
Södermanlands län
Flens kommun, 300 000
Nyköpings kommun, 140 000
Oxelösunds kommun, 500 000
Strängnäs kommun, 900 000
Trosa kommun, 50 000
Vingåkers kommun, 900 000
Uppsala län
Enköpings kommun, 700 000
Heby kommun, 800 000
Håbo kommun, 800 000
Tierps kommun, 800 000
Uppsala kommun, 1 450 000
Älvkarleby kommun, 400 000
Östhammars kommun, 600 000
Värmlands län
Arvika kommun, 800 000
Eda kommun, 230 000
Forshaga kommun, 350 000
Grums kommun, 550 000
Hagfors kommun, 1 200 000
Hammarö kommun, 800 000
Karlstads kommun, 250 000
Kristinehamns kommun (i partnerskap med Filipstad kommun), 1 500 000
Sunne kommun, 700 000
Säffle kommun, 540 000
Torsby kommun, 800 000
Västerbottens län
Bjurholms kommun, 81 000
Dorotea kommun, 165 000
Lycksele kommun, 700 000
Malå kommun, 300 000
Nordmalings kommun, 675 000
Norsjö kommun, 700 000
Robertsfors kommun, 500 000
Skellefteå kommun, 1 395 000
Umeå kommun, 1 750 000
Vilhelmina kommun, 530 000
Vindelns kommun, 500 000
Vännäs kommun, 650 000
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Västernorrlands län
Härnösands kommun, 800 000
Kramfors kommun, 800 000
Sollefteå kommun, 1 100 000
Sundsvalls kommun, 2 500 000
Västmanland
Arboga kommun, 500 000
Fagersta kommun, 600 000
Hallstahammars kommun, 399 000
Köpings kommun, 350 000
Norbergs kommun, 500 000
Sala kommun, 800 000
Skinnskattebergs kommun, 500 000
Västerås kommun, 1 550 000
Västra Götalands län
Ale kommun, 500 000
Alingsås kommun, 500 000
Bollebygds kommun, 200 000
Borås kommun, 1 200 000
Essunga kommun, 200 000
Falköpings kommun, 75 000
Grästorps kommun, 500 000
Gullspångs kommun, 580 000
Göteborgs kommun, 5 800 000
Herrljunga kommun, 450 000
Lidköpings kommun, 250 000
Lysekils kommun, 400 000
Mariestads kommun (i partnerskap med Hjo kommun, Skövde kommun, Tidaholms
kommun, Gullspångs kommun, Töreboda kommun, Karlsborgs kommun och Tibro
kommun) 400 000
Marks kommun, 500 000
Mölndals kommun, 500 000
Partille kommun, 450 000
Skövde kommun, 370 000
Sotenäs kommun, 250 000
Stenungsunds kommun, 500 000
Tibro kommun, 500 000
Tidaholms kommun (i partnerskap med Skövde kommun, Mariestads kommun,
Gullspångs kommun, Töreboda kommun, Karlsborgs kommun, Tibro kommun och Hjo
kommun) 155 000
Tranemo kommun (i partnerskap med Svenljunga kommun), 250 000
Trollhättans kommun, 1 100 000
Töreboda kommun, 350 000
Uddevalla kommun, 250 000
Vara kommun, 500 000
Vårgårda kommun, 500 000
Åmåls kommun (i partnerskap med Bengtsfors, Ed, Mellerud, Färgelanda), 1 500 000
Öckerö kommun, 500 000
Örebro län
Askersunds kommun, 100 000
Degerfors kommun, 700 000
Kumla kommun, 2 000 000
Laxå kommun, 500 000
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Lindesbergs kommun, 800 000
Ljusnarsbergs kommun, 800 000
Nora kommun, 550 000
Örebro kommun, 2 000 000
Östergötlands län
Finspångs kommun, 132 000
Linköpings kommun, 1 800 000
Mjölby kommun, 700 000
Motala kommun, 800 000
Norrköpings kommun, 1 800 000
Söderköpings kommun, 1 100 000
Vadstena kommun, 600 000
Ydre kommun, 450 000
Åtvidabergs kommun, 375 000

Stärkta bibliotek
Andra fördelningen 2018, beviljat belopp i kronor
Dalarnas län
Borlänge kommun, 810 000
Falu kommun, 1 000 000
Gagnefs kommun, 400 000
Hedemora kommun, 235 000
Ludvika kommun, 400 000
Malung-Sälens kommun (i partnerskap med Smedjebacken och Älvdalen), 2 200 000
Rättviks kommun, 800 000
Smedjebackens bibliotek, 800 000
Vansbro kommun, 500 000
Älvdalens kommun, 800 000
Gävleborgs län
Hofors kommun, 350 000
Ljusdals kommun, 850 000
Nordanstigs kommun, 450 000
Ovanåkers kommun, 500 000
Sandvikens kommun, 250 000
Söderhamns kommun, 350 000
Hallands län
Falkenbergs kommun, 485 000
Varbergs kommun, 155 000
Jämtlands län
Bräcke kommun, 650 000
Härjedalens kommun, 225 000
Krokoms kommun, 600 000
Ragunda kommun, 90 000
Strömsunds kommun, 500 000
Jönköpings län
Aneby kommun, 750 000
Gislaveds kommun, 400 000
Jönköpings kommun (i partnerskap med Tranås, Nässjö och Värnamo), 350 000
Mullsjö kommun, 100 000
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Sävsjö kommun, 800 000
Vetlanda kommun, 550 000
Värnamo kommun, 250 000
Kalmar län
Borgholms kommun, 74 000
Emmaboda kommun, 241 000
Hultsfreds kommun (i partnerskap med Högsby), 1 800 000
Högsby kommun, 320 000
Kalmar kommun, 800 000
Mönsterås kommun, 200 000
Mörbylånga kommun, 320 000
Oskarshamns kommun, 95 000
Torsås kommun, 115 000
Västerviks kommun, 400 000
Kronobergs län
Ljungby kommun, 550 000
Markaryds kommun, 80 000
Tingsryds kommun, 1 200 000
Norrbottens län
Bodens kommun, 75 000
Gällivare kommun, 570 000
Jokkmokks kommun, 180 000
Kalix kommun, 1 060 000
Piteå kommun, 740 000
Överkalix kommun, 83 400
Tornedalens kommun, 625 000
Skåne län
Burlövs kommun, 300 000
Eslövs kommun, 100 000
Klippans kommun, 650 000
Kristianstads kommun, 800 000
Kävlinge kommun, 800 000
Lomma kommun, 350 000
Simrishamns kommun, 450 000
Skurups kommun, 200 000
Staffanstorps kommun, 300 000
Svalövs kommun, 500 000
Svedala kommun, 450 000
Ystad kommun, 360 000
Örkelljunga kommun, 250 000
Stockholms län
Danderyd kommun, 550 000
Ekerö kommun, 600 000
Järfälla kommun, 100 000
Nacka kommun, 1 200 000
Nykvarns kommun, 100 000
Nynäshamns kommun, 400 000
Sigtuna kommun, 150 000
Stockholms kommun, 1 400 000
Vaxholms kommun, 150 000
Österåkers kommun, 420 000
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Södermanlands län
Gnesta kommun, 100 000
Katrineholms kommun, 1 200 000
Nyköpings kommun, 225 000
Trosa kommun, 70 000
Uppsala län
Enköpings kommun, 600 000
Knivsta kommun, 650 000
Älvkarleby kommun, 240 000
Värmlands län
Karlstads kommun, 1000 000
Kils kommun, 70 000
Kristinehamns kommun, 300 000
Munkfors kommun, 480 000
Storfors kommun, 500 000
Säffle kommun, 450 000
Västerbottens län
Storumans kommun, 500 000
Storumans kommun (i partnerskap med Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele,
Vilhelmina och Åsele), 2 200 000
Åsele kommun, 700 000
Västernorrlands län
Timrå kommun, 400 000
Ånge kommun, 718 000
Örnsköldsviks kommun, 2 000 000
Västmanlands län
Kungsörs kommun, 350 000
Köpings kommun, 250 000
Surahammars kommun, 240 000
Västra Götalands län
Ale kommun (i partnerskap med Kungälv, Stenungsund, Orust, Tjörn, Lilla Edet, Öckerö),
700 000
Falköpings kommun, 400 000
Göteborgs stad (i partnerskap med Alingsås, Kungsbacka), 430 000
Karlsborgs kommun, 350 000
Kungälvs kommun, 390 000
Lerums kommun, 600 000
Lerums kommun ( i partnerskap med Härryda), 180 000
Orust kommun, 300 000
Skara kommun, 550 000
Skövde kommun, 250 000
Skövde kommun (i partnerskap med Tidaholm, Mariestad, Gullspång, Töreboda,
Karlsborg, Tibro och Hjo), 300 000
Strömstad kommun, 300 000
Svenljunga kommun, 1 200 000
Tanums kommun, 400 000
Trollhättans kommun, 360 000
Töreboda kommun, 130 000
Ulricehamns kommun, 470 000
Vänersborgs kommun, 600 000
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Örebro län
Askersunds kommun, 550 000
Hallsbergs kommun, 600 000
Hällefors kommun, 145 000
Östergötlands län
Boxholms kommun, 170 000
Finspångs kommun, 400 000
Linköpings kommun, 220 000
Mjölby kommun, 250 000
Motala kommun, 300 000
Norrköpings kommun, 450 000
Valdemarsviks kommun, 500 000
Ydre kommun, 120 000
Ödeshögs kommun, 450 000
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