
Förstudie Digital Mediebuss, Motala, Norrköping och Linköpings kommuner 

Ekonomiska medel från Vinnova, medfinansiering från Region Östergötland och deltagande 

projektpartners i form av tid. Extra ekonomiska medel från Region Östergötland/Regionbibliotek 

Östergötland. 

Pågått fr o m 1 jan 2016 och avslutas 31/12 2016 (projektet skall slutrapporteras senast 31 jan 2017. 

Projektägare, Regionbibliotek Östergötland. 

Linköpings universitet, institutionen för datavetenskap (IDA), institutionen för ekonomisk och 

industriell utveckling (IEI), Handikappföreningarna i Östergötland, Länsstyrelsen i Östergötland, 

Motala, Norrköping och Linköpings kommuner är projektpartners. 

En arbetsgrupp bestående av projektpartners. 

Styrgrupp, Bibliotekscheferna i Östergötland. 

Extra medel till bokbussarna i Motala och Norrköping, 200 000:-/per buss, för att ge invånare i 

bostadsområden där det bor många personer från andra länder verktyg för att klara av den digitala 

vardagen. Den extra insatsen har genomförts under hösten  2016.  

Motala bokbuss har vänt sig till alla, Norrköpings bokbuss har fokuserat på barn och unga. Samverkat 

med externa aktörer. 

Motala kommun har haft medverkan av kommunala tjänstemän som visat e-tjänster och olika 

politiker har följt med på turerna under hösten. Norrköping har haft hjälp av ingenjörer från andra 

länder och haft workshops i bl a programmering. Julia Engström, mastersstudent har följt insatsen i 

Norrköping under hösten. 

Seminarium den 8 december, kl 13-15 på stadsbiblioteket i Norrköping: 

Professor Elin Wihlborg och mastersstudent Julia Engström från Linköpings universitet talar om 

digitalisering, delaktighet och kunskapsutveckling och analyserar bokbussens extra satsning i 

socioekonomiskt utsatta bostadsområden i Norrköpings kommun. Tillsammans diskuterar vi 

möjligheterna att med stöd av digitala verktyg – som sociala medier, webb-tjänster och andra former 

av IT-stöd – öka medborgares delaktighet i samhället, kompetenser och utveckla vår lokala 

demokrati. 

Studiebesök har genomförts i Sundsvall våren 2016. Sundsvall fick en ny bokbuss november 2015, 

Mobibblan, kostnaden för en ny buss hamnar på ca 4,5-5 miljoner. 

Slutrapport klar 15 januari. 

Intresse finns från Linköpings universitet, Motala och Norrköpings kommun att söka medel 2017 för 

att fortsätta undersöka förutsättningarna för Digital Mediebuss.  

 

 


