Minnesanteckningar
Arbetsgruppsmöte Digital Mediebuss
Plats: Norrköpings stadsbibliotek
Tid: 2016-05-18, 12:00-16:00
Närvarande: Björn Ericsson, Björn Jarl Norrköpings bibliotek, Linda Hjert-Axelsson, Lillemor EngholmGuy Motala bibliotek, Mia Moberg, Linköpings bibliotek, Agneta Lindqvist Handikappföreningarna i
Östergötland, Jonas Jernberg, Länsstyrelsen i Östergötland, Ann Wiklund, konsult, Anja Leiding, Kira
Berg Regionbiblioteket,
Ann Wiklund, konsult, ny i arbetsgruppen. Ann berättade att hon bl har mångårig erfarenhet från
arbete med bibliotek/digital delaktighet. Hennes uppgift i förstudien blir att sammanställa en rapport
över det arbete som kommer att genomföras i förstudien. Rapporten skall vara klar januari 2017.
Lillemor Engholm-Guy också ny i gruppen. Berättade att hon skall vara projektledare för det arbete
som skall utföras för de extra medel bokbussen fått för att genomföra aktiviteter på lördagar, hösten
-16, på bokbussen i Motala kommun. Även Lillemor har mångårig erfarenhet från biblioteksarbete
inom olika områden.
Bokbuss Norrköping
Mötet började med att deltagarna fick en visning av bokbussen i Norrköpinge av Thomas Almqvist.
Bussen köptes in 2010. Thomas berättade bl a att bussen besöker 9 skolor, 35 förskolor och har ca
52 000 utlån/år. Bussen kör ca 30 tim/veckan. Bokbussen har fått en förfrågan från Söderköpings
kommun om att de vill hyra bussen x antal timmar/månad, förhandlingar pågår. Biblioteket har
mandat att göra vissa omdisponeringar när det gäller bussen, men större omändringar skall upp i
nämnden. Bokbussen skall medverka på Klockaretorpsdagen den 28 maj.
Servicepunkter/Betaltjänster
Jonas Jernberg från länsstyrelsen informerade om Östergötlands servicepunkter och betaltjänster.
Finns ingen definition på vad en regional servicepunkt är. Se bifogad pp-presentation.
Liu
Julia Larsson hade fått förhinder men skickat sina reflektioner över när hon var med på bokbussturer
i Norrköpings kommun och Linköpings kommun, se bifogade reflektioner Julia Larsson.
Kira redogjorde för Julias reflektioner och bl a framfördes från deltagarna på mötet att de som
besöker bokbussarna inte tänker att det skall finnas digitala möjligheter på bussarna, det heter
bokbussen och då tänker de flesta på böcker. Bussen stannar oftast inte länge på hållplatserna och
har fullt upp med att ta emot och låna ut böcker. Fördes också en diskussion om att bokbussarna
behöver fundera över vilka platser de åker till, vem är bokbussen till för?
Stefan Holmlid, institutionen för datavetenskap, Liu, har varit i kontakt med Kira och erbjuder sig att
till något möte under hösten genomföra en kundresekartläggning. Deltagarna på mötet ställer sig
positiva till detta. Kira meddelar Stefan de planerade datumen för arbetsgruppen till hösten.
Bokbussar/Aktiviteter hösten 2016
Samtliga bokbussar har erbjudits att söka medel från Regionbiblioteket för att öka den digitala
delaktigheten i områden där det bor många personer som kommer från andra länder. Projektperiod
Augusti 2016 t o m November 2016. Motala och Norrköpings bokbussar har ansökt om medel och
beviljats. Linköpings bokbuss har valt att avstå bl a på grund av hög arbetsbelastning.

Bokbussen i Norrköping planerar att åka till Navestad, Klockaretorpet och Marielund. Skall ta kontakt
med fritidsgårdar/skolor för att samarbeta. Tänker att det skall finnas bord och utrustning i bussen
för att prova på programmering, även genomföra något makerspace. Planerar att åka med bussen
varje lördag under perioden sep-nov, stanna ca 3 timmar på varje plats. Kommer också att ha med sig
en person som pratar arabiska. De har också varit i kontakt med en förening som arbetar med Coder
Dojo för att göra något tillsammans.
Bokbussen i Motala, har inte bestämt ännu om de skall åka till ett område eller två områden,
planering pågår. Bussen kommer att åka ut vid 7 tillfällen och ha olika tema. Linda och Lillemor
kommer att finnas med på bussen och bussen kommer att åka ut varannan lördag. De kommer bl a
att titta på, hur kan behoven se ut? Vad behöver invandrare/nyanlända från biblioteket? De kommer
också att marknadsföra huvudbiblioteket. På bussen behövs bl a en större skärm, surfplattor och en
arbetsstation för dator/skrivare. De kommer att ta kontakt med olika aktörer för att samarbeta bl a
bostadsstiftelsen Platen, invandrarföreningar.
Mia Moberg, Linköpings stadsbibliotek informerade om att de arbetar Mål, där man diskuterar
kvantitet, kvalitet, med kundupplevelsen i fokus i dialog med besökaren. Mia kommer att berätta
mer om detta under något av höstens möten.
26 maj Makerspace på Makerslink i Linköping
Lo Claesson, bibliotekschef i Vaggeryd kommer att informera om Skaparbibblan, Makerslink berättar
om sin verksamhet och vad Makerspace är och sedan kommer det att finnas olika workshops.
Kira
Informerade om att en politiker från Region Östergötland, Margareta Fransson, väldigt gärna vill följa
med bokbussen i Norrköping på en tur någon lördag. Björn och Björn tyckte det var lämpligast att
hon följder med någon lördag i november.
Information om E-medborgarveckan, 3-9 oktober, http://digidel.se/
Kommande möten
7 september 08:30-12:00 Linköpings stadsbibliotek
18 oktober 08:30-12:00 Motala bibliotek
16 november 08:30-12:00 Norrköpings stadsbibliotek
Samtliga möten avslutas med lunch
Till nästa möte
Kira meddelar Stefan Holmlid inplanerade datum
Kira pratar med Elin Wihlborg och Julia Larsson om det finns möjligheter att Julia följer med på
bokbussen i Motala.(Julia har åkt turer med bussarna i Linköping och Norrköping)
Kira tar kontakt med Julia om ett möte aug/sep tillsammans med bokbussen i Norrköping för att
diskutera Julias medverkan på bokbussen hösten -16.
Kira tar kontakt med Margareta Fransson, politiker, om datum för att följa med på en lördagstur
under november månad på Norrköpings bokbuss.

