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Direktiv Projektledare för ”Digitalt först med 

användaren i fokus”  

 

Syfte 

Kungliga biblioteket (KB) har av regeringen fått i uppdrag att under 2018-2020 

nationellt samordna och finansiera en satsning på de regionala 

biblioteksverksamheterna som kompetens- och utvecklingsnoder. Syftet är att 

samordna en fortbildning av landets folkbibliotekarier så att de kan hjälpa 

befolkningen i ett digitalt kompetenslyft. Satsningen sker i samarbete med 

regional biblioteksverksamhet och ska ses som ett igångsättande som sedan kan 

övergå till löpande verksamhet.  

 

För arbetet har regeringen anslagit 25 miljoner kronor årligen till KB under tre år.  

 

Bakgrund 

Regeringen har som mål att Sverige ska vara bäst i världen på att använda 

digitaliseringens möjligheter. Utifrån detta mål ser regeringen behovet av 

satsningar på olika områden för att åstadkomma en bred digital kompetenshöjning 

för hela befolkningen. 

 

Biblioteken ska, enligt bibliotekslagen (2013:801), verka för det demokratiska 

samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri 

åsiktsbildning. Vidare ska folkbiblioteken, enligt bibliotekslagen, verka för att öka 

kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, 

lärande och delaktighet i kulturlivet. 

 

Av förordningen (2008:1421) med instruktion för KB framgår bland annat att KB 

särskilt ansvarar för den uppföljning som myndigheten ska göra tillsammans med 

de regionala biblioteksverksamheterna och kommunerna av hur de biblioteks-

planer som kommuner och landsting antar i enlighet med bibliotekslagen har 

utformats och hur de används. Myndigheten ska också verka för utveckling och 

samordning av digitala tjänster och system inom biblioteksväsendet. 

 

Projektledare 

Kerstin Olsson är utsedd till projektledare. 

Projektledarens uppdrag är att ta fram underlag i enlighet med regeringens 

uppdrag (dnr1.1.5-2017-1025). 

 

Tid och redovisning 

Uppdraget utförs under perioden 2018-2020. 
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Delredovisning till regeringen 1/10 2018. Slutredovisning 1/3 2021. 

Redovisningen ska bl.a. innehålla en redogörelse för uppdragets genomförande 

samt redovisning av hur medlen har använts. En redovisning av hur uppdraget 

fortlöper ska också lämnas i samband med årsredovisningarna för 

verksamhetsåren 2018-2020.  

 

Resurser 

Arbetet sker inom de ekonomiska ramar som Riksbibliotekarien beslutar om.  

 

Projektledaren kan fritt använda sig av kunskap och kompetens som finns inom 

KB.  Behövs en mer omfattande insats från annan personal inom KB så sker detta 

i överenskommelse med respektive medarbetares enhetschef. 

 

Organisation 

Enligt nu gällande arbetsordning (dnr 1.1.3-2017-841) är uppdraget organiserat på 

avdelningen för Publik verksamhet, enheten för Nationell samordning. 

Enhetschefen har budget-, personal- och arbetsmiljöansvar. Enhetschefen kan 

delegera verksamhetsansvar och ekonomiskt ansvar till projektledaren enligt 

beslutad projektplan/projektbudget. 

 

Styrgrupp för uppdraget utgörs av Christina Jönsson Adrial och Anna Lundén från 

KB samt två representanter som utses av Föreningen för regional 

biblioteksverksamhet (FRB). 

 

Uppdraget ska genomföras efter inhämtande av synpunkter från de aktörer som 

nämns i regeringens uppdrag: Statens medieråd, Myndigheten för tillgängliga 

medier, Statens kulturråd, Sveriges Kommuner och Landsting, landsting samt 

andra berörda aktörer. 

 

I övrigt kan projektledaren sätta ihop de referens- och arbetsgrupper och inhämta 

den komptens som behövs för uppdraget inom given budgetram. 

 

Projektledaren kan, om behov finns, ta in extern konsult. Sedvanliga inköpsregler 

ska följas i samråd med enheten för ekonomi. 

 

Avrapportering 

Projektledaren rapportar till och inhämtar synpunkter från styrgruppen på 

regelbunden basis enligt överenskommelse. 

 

 

 


