
1/9A112_V03

ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN

ANSÖKAN OM BIDRAG
LÄSFRÄMJANDE INSATSER

För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Observera

Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare. Den fungerar även med Firefox 
version 2 eller senare och med Safari version 3 eller senare.

Ansökningar som kommer in efter kl. 24.00 sista ansökningsdagen avvisas.

Information om bidraget hittar du på Kulturrådets webbplats. 

Maximal inloggningstid per session är 8 timmar. Använd gärna funktionen "Spara tillfälligt" sist i blanketten så att uppgifterna inte 
försvinner om du loggas ut.

Obligatoriska frågor är markerade med en asterisk (*). För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i 
fälten, även om bilaga bifogas. 

Uppgifter i gråmarkerade fält läggs in automatiskt.

SÖKANDE
Uppgifter om sökande organisation/institution hämtas automatiskt från ert användarkonto. Kontrollera att samtliga uppgifter är 
korrekta innan du fyller i blanketten. Eventuella ändringar gör du inte i den här blanketten utan under "Mina kontaktuppgifter" på 
startsidan.

BIFOGA FILER
För att bifoga filer digitalt till blanketten klickar du på "Bifoga filer" på sista sidan. Filnamnet kan vara högst 20 tecken. I de fall det är 
längre används automatiskt de 20 första tecknen som filnamn. De filer du bifogar kan maximalt uppgå till totalt 30 MB.

Så skickar du in blanketten

På sista sidan finns en rullista med tre val: "Skicka", "Spara tillfälligt" och "Avbryt". För att skicka in blanketten väljer du "Skicka" 
och klickar på "OK". Observera att du kan spara den ifyllda blanketten genom att istället välja "Spara tillfälligt" och klicka på "OK". 
En sparad blankett hämtar du upp genom att gå till "Mina ärenden" på startsidan. För att avbryta välj "Avbryt" och sedan "OK".

När du har valt "Skicka" och klickat på "OK" startar steg 1 av 3. Du måste gå igenom alla tre stegen för att blanketten ska skickas 
in korrekt. I steg 3 får du ett ärendenummer. Det är viktigt att du inte stänger fönstret innan du har fått den bekräftelsen. I steg 3 
skickas även ett automatiserat e-brev till kontaktpersonen för blanketten med ärendenummer och blanketten i PDF-format.

Vid tekniska frågor kontakta support@kulturradet.se eller ring 08-519 264 01.

För bidragets kontaktperson, se Kulturrådets webbplats



För bidragets kontaktperson, se Kulturrådets webbplats.
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ANSÖKAN OM BIDRAG
LÄSFRÄMJANDE INSATSER

UPPGIFTER OM SÖKANDEN Fält markerade med * är obligatoriska

023-861 18
Mobiltelefonnummer till kontaktperson

✘ * Jag, behörig firmatecknare eller behörigt ombud för sökande, försäkrar härmed att sökanden inte har skulder 
för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller är i likvidation eller konkurs.

maria.tornfeldt@falun.se
E-postadress till kontaktperson

Maria Törnfeldt
Kontaktperson (förnamn och efternamn)

023 - 861 18
Telefonnummer till kontaktperson

KONTAKTUPPGIFTER FÖR DENNA BLANKETT

✘ * Jag har rätt att företräda sökande organisation/institution

Se vidare (SFS 2012:516 7 § resp SFS 2012:517 8 §)

Maria Törnfeldt
Organisationens/institutionens firmatecknare

verksamhetsansvarig
Firmatecknares funktion

Ange om organisationen/institutionen är momsregistrerad Ja Nej

Ange om organisationen/institutionen har bankgiro- eller 
plusgirokonto

Bankgiro Plusgiro 745-0182
Kontonummer (ej bankkonto)

lansbiblioteket@falun.se
Organisationens/institutionens e-postadress (personneutral)

www.lansbibliotekdalarna.se
Webbplats

Falun

* Kommun där organisationen/
institutionen har sitt säte

023 861 19

Telefonnummer (växel)

Dalarnas län
Län

FALUN
Postort

79183
Postnummer

Stadshuset
Postadress, Box

Verksamhetsform

Aktiebolag

Ideell förening

Kommanditbolag

Stiftelse

Ekonomisk förening

Handelsbolag

Landsting

Enskild firma med F-skattsedel

Kommun

Statlig myndighet

Länsbibliotek Dalarna
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

232100-0180
Organisationsnummer

Uppgifter i gråmarkerade fält hämtas automatiskt från ert användarkonto. Se anvisningar för blanketten.

För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.
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PROJEKT

Länsbibliotek Dalarna
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis 

Dela läslust
* Projektets namn

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält även om bilaga bifogas.

Länsbibliotek Dalarna i samverkan med reg bibl.verksamhet i Värmland, Gävleborg. Uppsala.

* Ansökan avser följande organisation/institution/grupp

* Ange om projektet avser samverkan med idrottsrörelsen. Ja Nej

Kommunbiblioteken i de fyra länen vill utveckla och fördjupa sitt arbete med läsfrämjande och
litteraturförmedling tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna. Dessa
utvecklingsbehov uttrycktes av kommunbiblioteken redan 2012 i KUB-projektets(se vidare i
bifogad projektplan) inledande SWOT-analyser. Läsfrämjande  bedömdes dock av ESF inte
rymmas inom ramen för KUB-projektet. Därför vill vi nu gå vidare och ta oss an
metodutveckling om läsfrämjande och litteraturförmedling. Det intensiva samarbetet i KUB-
projektet har gjort att vi både på regional och kommunal nivå har en god grund att bygga
vidare på. Vi vill fortsätta att arbeta med den metodik som vi utvecklade i KUB-projektet. Dess
betoning av lärande och kunskapsdelning i vardagen gynnar kreativitet, långsiktighet och
hållbarhet för det utvecklingsarbete som vi vill genomföra i projektet.

* Beskriv varför ni vill genomföra projektet. (Max 1000 tecken)

I samverkan mellan de regionala biblioteksverksamheterna i Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs och
Uppsala län vill vi genomföra ett tvåårigt metodutvecklingsprojekt om läsfrämjande och
litteraturförmedling tillsammans med de 49 kommunbiblioteken i våra län. Kommunbiblioteken har
starkt uttryckt att detta är ett område där de önskar och behöver utveckla metoder, finna andra vägar
och samarbeten, arbeta mer systematiskt och sätta frågan högre på dagordningen i sin verksamhet.
Genom en beprövad kombination av formella lärtillfällen som genomförs regionalt i respektive län,
studiebesök och lokala utvecklingsarbeten på respektive bibliotek vill vi genom att prova olika
metoder och idéer åstadkomma ett mer offensivt och kreativt läsfrämjande arbete på biblioteken. Vi
vill öka kompetens, kreativitet och medvetenhet genom att deltagarna arbetar dels i samverkan
mellan respektive bibliotek och aktörer i lokalsamhället, som till exempel studieförbund,
folkhögskolor, föreningsliv och lokala företag, men också mellan de deltagande biblioteken.

* Beskriv vad ni avser att göra inom ramen för den här ansökan. (Max 1000 tecken)

2014-09-01
* Planerat startdatum (ÅÅÅÅMMDD)

2016-09-30
* Planerat slutdatum (ÅÅÅÅMMDD)

* Ansökan avser år 1 2 3 av totalt 2 3 år

* Ange om projektet är flerårigt. Ja Nej
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Länsbibliotek Dalarna
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

PROJEKT Fält markerade med * är obligatoriska

De regionala biblioteksverksamheterna i Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs och Uppsala län
samverkar om projektet tillsammans med de 49 kommunbiblioteken i de aktuella länen. Idén
att ansöka om medel till ett projekt om läsfrämjande och litteraturförmedling initierades för ett
år sedan i KUB-projektets styrgrupp, eftersom erfarenheterna av fyraläns-samarbetet var så
goda och frågan om läsfrämjande var viktig. Projektidén har förankrats under hösten 2013
med bibliotekscheferna i respektive län. Ytterligare samarbetspartner tillkommer utifrån
respektive läns och kommuns förutsättningar. Samtal förs med länsbildningsförbund och
folkhögskolor, eftersom vi på den regionala nivån redan i planeringen vill förankra projektet
med folkbildningens organisationer. Syftet med detta är att underlätta för kommunbiblioteken
att hitta Iokala samarbetspartner och knyta starkare kontakter på den regionala nivån.

* Ange samarbetsparter och beskriv samarbetet. (Max 1000 tecken)

Projektägare: Länsbibliotek Dalarna. Styrgrupp: De fyra länsbibliotekscheferna eller
motsvarande och fyra bibliotekschefer, en från vardera länet. Projektledare, 50 %.
Projektteam: Konsulenter vid de fyra regionala biblioteksverksamheterna motsvarande
en heltid per län. Övriga kompetenser: Nyckelpersoner från de deltagande biblioteken.
Referensgrupper, 4 st, bestående av bibliotekscheferna i respektive län. Ytterligare
samarbetspartner och/eller referenspersoner tillkommer utifrån respektive läns
förutsättningar och behov, till exempel länsbildningsförbund och folkhögskolor.

* Beskriv projektorganisationen. (Max 1000 tecken)

Den primära målgruppen för själva projektet är bibliotekspersonal på de 49
kommunbiblioteken i de fyra länen. Sekundära målgrupper är dels de samarbetsparter
som kommunbiblioteken har lokalt (eller skaffar sig genom projektet) och dels
användarna av biblioteken (faktiska och potentiella), såväl barn som unga och vuxna.
Projektet kommer att generera en mängd läsfrämjande aktiviteter på den lokala nivån
och den sekundära målgruppen kommer att nås av dessa. På biblioteken i de fyra
länen arbetar ca 760 personer, (646 kvinnor och 114 män). Vi tror dock inte att det är
realistiskt att alla 760 kommer att delta i projektet. Vi räknar med omkring 200
deltagare. Men vi ser att projektupplägget som bygger på kunskapsdelning kommer att
göra att fler än de faktiska deltagarna nås på sina arbetsplatser.

* Beskriv huvudsaklig målgrupp för projektet. (Max 1000 tecken)

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält även om bilaga bifogas.
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Länsbibliotek Dalarna
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

KUB-projektet följdes från start av forskare från Högskolan i Borås, något som var
mycket värdefullt. Vi planerar därför att ha en utvärdering som har en följeforskande
ansats. Vi kommer att använda oss av utvärderare som följer projektet kontinuerligt. De
deltar i styrgruppens möten, träffar bibliotekscheferna vid de årliga
kunskapsdelningsseminarierna för alla chefer i hela projektområdet samt har
kontinuerlig kontakt med projektledaren. De samlar också in enkätmaterial och följer
några utvalda medarbetare på en djup nivå under hela projekttiden. För att utveckla och
sprida arbetssätt med följeforskande ansats vill vi anlita personer från annan regional
biblioteksverksamhet som kan följa projektet. Preliminära kontakter har tagits i frågan.

* Beskriv hur projektet ska följas upp och utvärderas. (Max 1000 tecken)

PROJEKT Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält även om bilaga bifogas.

Projektet hämtar sin metodik från KUB-projektet, som haft som ett av sina mål att
utveckla biblioteken som lärande organisationer. Våra erfarenheter från KUB-projektet
är att kompetensutvecklingen då blir en del av den ordinarie verksamheten, i och med
att metoden bygger på kunskapsdelning i vardagen och har ett fokus på
arbetsgruppens lärande. Folkbiblioteken i de fyra länen har redan integrerat detta
arbetssätt i sin verksamhet, och med stöd av den regionala biblioteksverksamheten kan
de nu gå vidare och tillämpa detta arbetssätt på områdena läsfrämjande och
littaraturförmedling. Projektet ska använda sig av en integrerad strategi, vilken
kombinerar formellt lärande med lokal tillämpning i vardagen.

* Beskriv hur ni planerar att integrera projektet i den löpande verksamheten. (Max 1000 tecken)

1) Anna-Christina Rutquists presentation av KUB-projektet vid Mötesplatskonferensen i
oktober 2013: http://bada.hb.se/bitstream/2320/12633/1/Rutquist%202013.pdf ; 2)KUB-
projektet, http://kubprojektet.wordpress.com/ ; 3)Brinkerhoff, Robert (2001): High impact
Learning: Strategies for Leveraging Performance and Business Results from Training
Investments, Perseus Books; 4) Kock, Henrik (2010): Arbetsplatslärande – att leda och
organisera kompetensutveckling, Studentlitteratur; 5)Henrik Kocks presentation vid KUB-
projektets Lärseminarium i Tällberg i september 2012:
http://kubprojektet.files.wordpress.com/2012/09/dalecarlia-20122.pdf ; 6) Regeringens
proposition 2013/14:3: Läsa för livet. 7) Bibliotekslagen med förarbeten, Regeringens
proposition 2012/13:147 http://www.regeringen.se/sb/d/16860/a/215252  8) Inspiration och
kunskapsinhämtning av projekten Läskonster, MVG, Kompobib, Besök , MUSA, VISA.

Ange rapporter, utredningar, andra projekt eller liknande som projektet är inspirerat av. (Max 1000 tecken)
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Länsbibliotek Dalarna
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

PROJEKT Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält även om bilaga bifogas.

Vi avser att bygga vidare på det aktiva arbete med såväl jämställdhet som tillgänglighet
som har genomsyrat KUB-projektet. Detta gäller såväl form som innehåll. Samtliga
aktiviteter i det kommande projektet ska vara tillgänliga för alla. Endast lokaler som är
tillgängliga för alla används i projektet. När aktiviteterna utformas kommer vi särskilt att
uppmärksamma att olika perspektiv ges utrymme och får komma till uttryck. Vi kommer
att tillämpa ett normkritiskt förhållningssätt. Projektet förväntas behöva ägna särskild
uppmärksamhet åt att utveckla metoder för läsfrämjande som riktar sig till människor
med läsnedsättning, ovana läsare och människor med annat modersmål än svenska. Vi
kommer också att använda oss av resultaten av de jämställdhetsobservationer som
gjorts på tre bibliotek inom ramen för KUB-projektet våren 2014.

Beskriv, om det inte framgår ovan, hur ni i projektet ska integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och interkulturellt perspektiv. 
Beskriv också hur ni ska arbeta med att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. (Max 1000 tecken)



PROJEKT

Länsbibliotek Dalarna
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

Fält markerade med * är obligatoriska
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För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält även om bilaga bifogas.

Dalarnas, Värmlands, Gävleborgs, Uppsala län

Ange kommun, län eller land

* Ange geografisk spridning

Lokalt: Verksamhet som huvudsakligen genomförs inom en enskild kommun.
Regionalt: Verksamhet som huvudsakligen genomförs inom flera kommuner inom ett län eller en region, eller är ett samarbete mellan 
ett begränsat antal län eller regioner.
Nationellt: Verksamhet som inte är knuten till en ort eller region utan riktar sig till hela eller stora delar av landet.
Internationellt: Verksamhet som berör Sverige och minst ett annat land.

Internationellt, ange land

Lokalt, ange kommun

✘ Regionalt, ange län

Nationellt

0Ej definierade

Se resonemanget om primär och sekundär målgrupp i avsnittet om målgrupp ovan. Detta är ett
metodutvecklingsprojekt som riktar sig till bibliotekspersonal. De metoder de testar och utvecklar i
projektet kommer dock att vända sig till alla åldrar. Antal deltagare nedan får ses som ungefärligt,
eftersom respektive bibliotekschef ansvarar för att anmäla deltagare till projektet under dess
initieringsfas. Den uppskattade könsfördelningen baseras på den procentuella fördelningen av kön i
personalen i de fyra länen.

Kommentar. (Max 500 tecken)

165Kvinnor/flickor 35Män/pojkar

* Ange antal deltagare i projektet

* Riktar sig någon del av verksamheten till målgruppen barn och unga (0-18 år)?

Ja Nej

* Ange huvudsaklig målgrupp

0-12 år 13-18 år 19-25 år 26 år-
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Länsbibliotek Dalarna
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

EKONOMISK KALKYL Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält även om bilaga bifogas.

0

374.000Uppskattat;  vi kan ej i förväg veta om anlitade F-skattar

Ej relevant

Projektledare, projektteam, styrgrupp, projektdeltagare 4.680.000
Specificera SEK

* Löner (inklusive sociala 
avgifter)

* Personer med F-
skattsedel (exempelvis 
författararvoden)

* Pensioner

KOSTNADER 

50.000Här ingår även dokumentation av projektet

0Räknas in i löner ovan med  2 760 000

* Marknadsföring

* Administration

* Resor och logi 482.000

171.000* Lokaler

0* Inköp av media

6.407.000Summa

650.000Medel till utvecklingsarbeten lokalt* Övrigt

6.407.000

4.631.000Regionalt 2 413',Kommunalt 2 218'

0Ange status...

0* Sponsring

* Bidrag från kommun Ange status... 0

* EU-bidrag

* Egen insats

Summa

* Bidrag från landsting/region Ange status... 0

* Övrigt statligt bidrag Ange status... 0

* Övrigt bidrag från 
Kulturrådet

Ange status... 0

* Söker bidrag 
från Kulturrådet 1.776.000

Specificera Status SEK
FINANSIERING

* Övrigt 0

Summa kostnader och summa finansiering ska vara lika stora. Ange samtliga belopp i kronor.



ÖVRIGT Fält markerade med * är obligatoriska
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Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

Länsbibliotek Dalarna

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält även om bilaga bifogas.

Skicka/Spara tillfälligt/Avbryt

Se vidare bifogad projektbeskrivning med ekonomisk kalkyl för hela projekttiden. Ta
gärna kontakt ifall något verkar oklart eller ofullständigt!

Övriga upplysningar. (Max 1000 tecken)

När blanketten sparats tillfälligt ska en bekräftelse visas på skärmen.

När du har valt "Skicka" och klickat på "OK" skickas blanketten till Kulturrådets ärendehanteringssystem och ett ärendenummer 
visas på skärmen. Det är viktigt att du inte stänger fönstret innan du har fått den bekräftelsen. Sist skickas ett bekräftelsemejl till 
den inloggade kontaktpersonen med blanketten i PDF-format och eventuella digitala bilagor bifogade.




