
Minnesanteckningar möte med bibliotekens MIK-ansvariga 28 nov 2018, Åtvidabergs bibliotek. 

Närvarande: Marie E, Marie D, Björn, Urban, Susanne, Elin, Lisa, Elina. 

Vi presenterade oss, och extra välkommen till Elina ny i gruppen från Tranås. 

E-medborgarveckan/All digital week 

Vad gjordes under e-medborgarveckan? 

Norrköping 

Genomförde det som planerades, som vanligt mycket att ordna, bl.a. kom två banker, som dessvärre 

knappt fick några frågor. Mässupplägget fungerar inte direkt, människor kommer inte med sina 

frågor då, utan när behovet uppstår. Kommunens e-tjänster och Arbetsförmedlingens Mitt digitala 

jag visades. Teknik-dropin genomfördes som vanligt och det kom mycket folk.  

Finspång 

Hade program varje dag må-to, väldigt få besökare, fokus var informationssäkerhet, data detoxbar 

och en föreläsning, det är väldigt svårt att locka personer. Utställningen om data detox var det 

många som tittade på.  

Motala 

Är lite skeptiska till mässa som provats i några år, det är svårt att locka personer till den, folk har 

frågor, men dessa kommer ständigt. Istället är det bättre att koppla på t.ex. Swedbank till språkcafé, 

att kombinera till redan befintlig verksamhet. Man gör väldigt mycket varje dag, då blir en särskild 

vecka lite mycket. Motala hade digital handledning på bokbussen samt digital sagoläsning. 

Tranås 

Hade inget större evenemang men lyfte fram bibliotekets egna e-tjänster och gjorde reklam för e-

bokcirkel. 

Linköping 

Seniornet var på biblioteket under två dagar, förslag att man kan bjuda in t.ex. föreningar m.fl. under 

året men det behöver inte specifikt vara under en vecka. 

Åtvidaberg 

Hade inget extra evenemang, men erbjöd handledning som vanligt, både förbokade och om det finns 

tid spontant. 

Söderköping 

Neuroförbundet var på plats, men hade inte direkt någon koppling till digitala tjänster. Tidigare år 

har bank, m.fl. varit där, men folk kommer inte.  

Vi diskuterade nyttan och utfallet av dessa veckor i förhållande till arbetsinsatsen för dessa 

temaveckor? 1177 vore bra att få ut till biblioteken. Motalas erfarenhet är att det är bättre att bjuda 

in andra aktörer när det redan pågår verksamheter som t.ex. språkcafé, sagostund. Samtidigt 

konstaterar vi att det i stort är viktigt att uppmärksamma dessa veckor för att det ska synas vad vi 

gör. Slutsats att vi ändå uppmärksammar veckorna för att hjälpa till att sätta fokus. Ambition att ha 

en aktivitet minst per bibliotek. 



Samverkan med föreningarna inom Funktionsrätt Östergötland, det har uppmanats själva ta kontakt 

med biblioteken, om de t.ex. vill delta i E-medborgarvecka/All digital week, Lisa förmedlar att det bör 

finnas en koppling till digital kompetens. 

Samarbete Swedbank  

Patrik Westöö, Swedbank är intresserad av ett samarbete med biblioteken, vi bjuder in honom till 

nästa MIK-möte.  

Digitalt först 

Arbetsgruppen för Digitalt först träffas 6 dec, återbesök på biblioteken efter workshopparna 

genomförs efter årsskiftet om det inte önskas tidigare. E-boksutbildning kommer i jan-feb. 

Demokratilabbet 

Utställningen Det resande demokratilabbet kommer att turnera till fem bibliotek i Östergötland. 

Motala v.50-03, Finspång v.09-13, Åtvidaberg v.14-18, Linköping v.19-23, Norrköping v.34-38. 

MIK-dagen 

Blir den 26 mars i Norrköping. 

Nästa möte 

5 feb kl. 9-12, Götarummet, Linköping. 

Övriga frågor 

Marie E berättar om Söderköpings tema: Tro inte på allt du läser! Som innehållit tre källkritikfika som 

hon och Jonas ansvarat för, och avslutningen Hugo Ewald, faktagranskare på DN. Idé för Göta att 

boka honom för workshop och föreläsning inom Digitalt först. Förslagsvis på tre orter, Linköping, 

Norrköping, Mjölby. 

Motalas blankett för handledningsbokning bifogas protokollet. 

Vid anteckningarna Lisa Ekman§ 

 

 

https://www.arbetetsmuseum.se/utstallning/det-resande-demokratilabbet/

